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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van 2021 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 7 juli 2021 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Wad-
dinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

Rectificatie
In de Fuchsiana van april staat op pagina 9 onder de foto rechtsboven dat een deel van de inzending voor de show
in Zeist afkomstig was van regio 23 West Brabant. Dit dient echter te zijn: Regio 24 Midden Brabant.
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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Op 2 mei heeft mijn zoon Robbert zijn fietstocht van 150 kilometer voltooid. Deze tocht ging
van Haarlem naar Hollandsche Rading. Daarmee heeft hij het benodigde sponsorgeld
(€ 1.500,00) binnengehaald. Dit geld is voor een pruik voor een kind dat door ziekte kaal is
geworden. Ook gaat hij zijn eigen haar schenken voor deze pruik, die dan geschonken wordt
aan een voor hem onbekend kind. Hij weet alleen dat het een meisje is. Ik wil iedereen dan-
ken die hier aan meegewerkt heeft. Wij zijn erg trots op onze zoon, hij heeft een ziek kind
toch weer een beetje blij gemaakt.

 
Begin maart heeft een ransuil een boom in mijn tuin als thuisbasis uit-
gezocht. Ik ontdekte dit omdat ik onder deze dennenboom verschillen-
de uilenbraakballen vond. Dat vonden we toch heel bijzonder: een uil
die elke dag zijn slaapplek in onze tuin koos.
Elke morgen werd er door ons met een verrekijker gekeken of hij er
nog was en je kreeg toch een blij gevoel als je hem weer zag zitten.
Ook heb ik enkele foto’s gemaakt en Helma heeft deze op Facebook
geplaatst. De reacties waren enorm: 500 mensen reageerden hier op.
Ook waren er mensen die wilden komen kijken, of foto’s wilden
maken, maar dit hebben we bij iedereen afgehouden, want een ransuil
slaapt overdag en we wilden hem niet verstoren.
Eind april hoorde ik hem 's avonds roepen. Volgens mij zat er in de
buurt een partner-uil waarmee hij een koppeltje heeft gevormd, want
hij is niet meer terug gekeerd op zijn vertrouwde stek in onze tuin. Het
is heel raar, maar nadat hij twee maanden bij ons heeft doorgebracht
missen we hem 's morgens. Maar we hopen dat hij in het najaar weer
bij ons terug keert.
 
Half april ben ik begonnen met mijn fuchsia’s over te potten. Het is me
opgevallen dat het steeds meer werk is. Waar ik vroeger 3 dagen over
deed, daar heb ik nu 14 dagen voor nodig. Maar ook voor mij begin-
nen de jaren te tellen. Maar het rare met fuchsia’s is: het worden er
nooit minder maar steeds meer, want als je bij een fuchsialid op be-
zoek gaat moet je altijd wat stekken meenemen met de woorden: dit
zijn hele mooie.
 
Eind april heb ik de fuchsia’s in de tuin op hun plek gezet, en begin
mei keken diverse planten blauw van de kou. Nu ik dit schrijf valt er zelfs lichte sneeuw, maar als de planten eenmaal
buiten staan kunnen ze niet meer naar binnen wegens ruimte gebrek. Maar de natuur is volgens mij ook 5 weken
later dan vorig jaar. Dat betekent dat onze tuinen pas in augustus op hun mooist zullen zijn.
 
Als deze Fuchsiana verschijnt heb ik op 3 juni mijn tweede vaccinatie voor corona gehad. Ik vermoed dat rond deze
tijd al onze leden gevaccineerd zullen zijn. Daardoor kunnen we hopelijk weer uitkijken naar activiteiten zoals open
tuinen en onze Vriendendag. Ik hoop dat deze door kan gaan want hiervoor is een mooi programma gemaakt. En ik
zou het leuk vinden om jullie weer eens te ontmoeten.
 
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.
 
Cor van Empel
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Van de redactie
beginnen. Dat wordt hoog tijd. Met de planten die in de
kist zitten gebeurt niet zoveel, maar de planten die ik
boven in huis overwinter beginnen uit te lopen en trekken
veel ongedierte aan. Ik heb al verschillende keren tegen
luis en witte vlieg gespoten maar er zit ook ander onge-
dierte in mijn planten want er verdwijnen dagelijks blaad-
jes. Ik ben bang dat ik weer wat rupsen mee naar binnen
heb genomen en ik kan ze niet vinden. Ook zijn er al 2
planten gesneuveld door de larven van de taxuskever.
Helaas. Ook dit jaar heb ik weer een paar planten zolang
als het kon buiten laten hangen en bij matige vorst met
plastic afgedekt in de schuur gezet. Het zijn planten die
zogezegd op de reservelijst staan. Maar deze planten
hebben het overleefd en staan er nu stukken beter bij
dan alle anderen die met zorg gekoesterd zijn. Het geeft
te denken.

Onbekende fuchsia in de vrieskou overwinterd

Enkele dagen geleden werd ik ‘s morgens om 7.30 uur
ruw uit mijn slaap gerukt door de bel (ik ben geen och-
tendmens). Voor de deur stonden 2 enorme dozen en
daarachter 2 mannen. De bestelde airco voor mijn slaap-
kamer zou geplaatst worden. Ik was volkomen verbijsterd
want in mijn agenda stond die afspraak echt een week
later. Na een half uur was de slaapkamer half ontruimd,
ik aangekleed, had ik de mannen van koffie voorzien en
konden zij aan het werk. Zo kun je alles nog zo goed
plannen, er zijn altijd factoren die roet in het eten kunnen
gooien. Zo ook met mijn zaaigoed. Twee weken geleden
had ik verschillende planten gezaaid in een kweekkasje
met in het achterhoofd de kiemduur, op de zakjes stond
16 dagen, en nog wat tijd om te groeien zodat ze half
mei verspeend konden worden en naar het kleine kasje
buiten overgebracht konden worden. Mooi niet.
Alle op 1 na gezaaide plantjes kiemden binnen 3 dagen
zodat ze nu al tegen het deksel van het kweekbakje aan-
groeien, en naar buiten kunnen ze nog niet want het
vriest ’s nachts nog licht. Ze zijn veel te slap uitgegroeid,
ik ga maar opnieuw beginnen. Ook met de bolbegonia’s
is de planning niet helemaal goed gegaan. Ik overwinter
ze in de pot en begin eind maart voorzichtig weer wat
water te geven en zet ze lichter. Maar door de hoeveel-
heid zon die we toch wel gehad hebben werd het op het
kamertje veel te warm en groeiden ze als kool en zijn ze
dun opgeschoten. En ook deze planten kunnen nog niet
naar buiten vanwege de nachtelijke kou. Ik zal ze straks
moeten vastbinden aan stokjes anders breken ze zo af. Ik
hoop dat het nog wat wordt. Mijn Gloriosa’s heb ik ook te
vroeg opgepot want die zijn nu al 50 cm hoog opgescho-
ten. Maar ik kon niet veel langer wachten omdat ze al be-
gonnen uit te lopen. Ik denk dat ik aan de mooie lentes
van de afgelopen jaren gewend ben geraakt en daardoor
in mijn hoofd de kalender wat naar voren heb geschoven.
Vorig jaar om deze tijd leek het alsof de zomer al halver-
wege was. En nu zijn veel bomen nog kaal.
 
Ook moeten de winterharden weer helemaal van onderuit
beginnen na zo'n strenge vorst periode. Ze zullen een
stuk minder hoog worden dan ik de afgelopen jaren ge-
wend ben. Ik snoeide ze namelijk nooit zo kort. Een voor-
deel van zo'n koud voorjaar is wel dat de tulpen en nar-
cissen veel langer bloeien,
daar heb ik toch veel plezier
van. Ook de rozen staan er
prachtig fris en gezond bij.
Misschien een enkel luisje
maar geen vlek op de blaad-
jes te bekennen terwijl ze
daar vorig jaar toch flink last
van hadden. Maar laat nu
die blaadjes aan de bomen
en het warmere weer maar
komen want dan kan ik ein-
delijk eens aan het op- en
verpotten van mijn fuchsia’s

 
Ik ga het weekend mijn geraniums (pelargoniums) wel
naar buiten doen want die kunnen wel tegen wat koude.
En anders komt alles tegelijk. Elk jaar wordt het naar
mijn idee een grotere klus. Het zou de leeftijd kunnen
zijn maar waarschijnlijk is het toch het aantal planten dat
stiekem weer is opgelopen. Het is elk jaar hetzelfde. Ik
neem me elke keer echt voor te minderen en toch sluipen
er weer via achterdeuren nieuwe planten binnen. Het is
ook zo’n leuke hobby. Ik denk dat velen van u dit ver-
schijnsel wel zullen herkennen. En nu maar hopen dat we
dit jaar ook al die mooie planten en tuinen weer aan el-
kaar kunnen laten zien. Want er gloort licht aan de hori-
zon. En tegen die tijd zijn we hopelijk allemaal gevacci-
neerd dus moet dat geen problemen meer opleveren.
Busreisjes en stekkenmarkten moeten we nog een jaartje
missen maar open tuinen en de Vriendendag staan al wel
op de agenda. Ik hoop jullie echt weer snel bij een of
ander evenement te ontmoeten want ik heb dat evenals
jullie heel erg gemist.
 
Tot snel.
 
Ria Nauta
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Fuchsia’s in Aquarel – 120 Aat van Wijk

‘Genii’ Reiter 1951 USA. NKF 1300
Afstamming onbekend.
 
Rijkbloeiende winterharde fuchsia met helder groen blad dat mooi contrasteert met de kleuren van de bloemen: hel-
derrood en donker blauw violet. Kan in de border uitgeplant plm. 70 cm hoog worden.



Chilipepers als kuipplant

Capsicum annuum 'Black Hungarian'

Inleiding:
 
In 2008 heb ik bij een buitenlandse zaadleverancier een
zakje chilizaden besteld om aan mijn minimum orderbe-
drag te komen. Het waren zaden van Capsicum annuum
‘Black Hungarian’.
Op een gegeven moment kwam ik er achter dat chiliplan-
ten meerjarig zijn en was mijn interesse gewekt om meer
soorten te gaan kweken en de planten te overwinteren.
Het overwinteren is de eerste winter totaal mislukt omdat
ik het achteraf gezien niet goed deed, te koud en te nat.
Maar dat mocht de pret niet drukken. Al lezend en sur-
fend kwam ik heel wat te weten. Ik vind de peperfamilie
een hele interessante familie waarvan ik de vruchten kan
gebruiken bij het koken, mijn andere grote hobby. Ik
hoop dat ik andere leden enthousiast kan maken om ook
eens chilipepers te gaan kweken. Het zijn ook mooie sier-
planten. Vandaar dat ik dit artikel heb geschreven.
 Geschiedenis:
 
Chilipepers (het geslacht Capsicum) zijn meerjarige kruid-
achtige planten die behoren tot de grote plantenfamilie
Solanaceae, de Nachtschade familie. Ze zijn afkomstig uit
het tropische deel van Zuid-Amerika. Er wordt aangeno-
men dat ze hun oorsprong hebben in het grensgebied
van Brazilië, Bolivia en Paraguay. In dit gebied groeien nu
nog de meeste wilde soorten. In de loop van enkele dui-
zenden jaren verspreidden de chilipepers zich over de
(sub)tropische delen van Midden- en Zuid-Amerika en het
zuiden van Noord-Amerika. Vogels hebben een grote rol
gespeeld in de verspreiding van chilipepers. De wilde
soorten hadden kleine ronde rode vruchtjes die omhoog
staken, vogels werden door deze rode besjes aangetrok-
ken, die ze in z’n geheel doorslikten. Last van de bran-
dende stof capsaïcine hebben de vogels niet omdat zij
andere hitte receptoren hebben dan zoogdieren. Vandaar
dat zoogdieren niet hebben bijgedragen aan de versprei-
ding van de planten.
Men heeft aanwijzingen dat chili’s 7.000 jaar geleden al
door mensen werden gebruikt. Ze groeiden bij de neder-
zettingen en werden als medicinale planten beschouwd.
De Inca’s kenden de werking van capsaïcine zeer goed.
De pepers werden voor veel verschillende kwalen ge-
bruikt, b.v. tegen maag- en buikpijn, waterzucht, jicht en
reumatiek en het verzachten van kiespijn. In de keuken
kreeg de chili een steeds grotere rol, de scherpe vruchten
pepten met hun smaak en hitte de maïs- en bonenge-
rechten op. In de loop der tijd selecteerde men de zaden
van planten met grotere vruchten omdat de opbrengst
per plant groter was. Om te voorkomen dat vogels er met
de oogst vandoor gingen selecteerde men planten die
hangende vruchten hadden. Toen Christoffel Columbus in
1492 Amerika ontdekte nam hij chilizaden mee terug
naar Spanje waar ze goed groeiden. Spaanse en Portuge-
se ontdekkingsreizigers namen pepers mee op hun rei-
zen. Hierdoor werden ze verbouwd langs handelsroutes

naar Afrika, Madagaskar en Azië. Tegenwoordig groeien
ze op alle continenten en zijn ze niet meer weg te denken
uit bijna alle keukens in de wereld.
 Soorten:
 
Over het aantal soorten wordt sinds de ontdekking gede-
batteerd. Twee Argentijnse botanici, Armando Hunziker
en Gloria Barboza, hebben 32 soorten beschreven. De
meeste van deze 32 soorten zijn wild. Zaden van deze
soorten zijn niet of nauwelijks te krijgen en als ze te krij-
gen zijn zijn de zaden erg duur. Bovendien schijnen deze
soorten niet gemakkelijk te kweken in onze streken. Er
zijn 5 soorten met vele variëteiten die gekweekt worden
door plantenliefhebbers.
 
1. Capsicum annuum.
 
Hoewel de naam annuum 1-jarig betekent is deze soort
net als andere chilipepers meerjarig. Het is niet bekend
waarom ze annuum is genoemd. Misschien omdat de
planten toen ze net in Europa waren aangekomen dood
gingen in de winter in noordelijke streken. Er zijn duizen-
den variëteiten van Capsicum annuum, van de peper-
soorten zijn zij het meest verspreid over de wereld. De
bloemen zijn enkel en de kleur varieert van wit tot paars
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en een combinatie van deze kleuren. Er is een enorme
variatie in kleuren en vormen van de vruchten, blad en
plantgrootte. De sierpepers vallen ook onder deze soort.
Sierpepers zijn meestal kleine planten met rechtopstaan-
de vruchten, die meestal goed te eten zijn. De scherpte
van Capsicum annuum vruchten varieert van geen hitte
(paprika) tot zeer scherp (de Mexicaanse soort Mexiquin).
 
2. Capsicum baccatum.
 
Baccatums zijn over het algemeen bossige planten.
Onder ideale omstandigheden kunnen zij 1,5 meter hoog
worden. De bloemen zijn wit of crèmekleurig met gele of
bruine stippen of vlekken en de helmknoppen zijn geel of
bruinachtig. De vruchten groeien in het begin rechtop
maar gaan hangen naarmate ze ouder worden. De mees-
te vruchten kleuren oranje, rood of geel, maar kunnen
ook bruin worden. De pepers zijn middelmatig tot zeer
scherp en hebben een fruitige smaak. De vruchtvorm is
zeer verschillend. Naast kleine, ronde besvormige vruch-
ten, zoals die van de wilde vorm, zijn er ook langwerpige
spitse en platronde typen. De schil kan zowel glad als ge-
ribbeld zijn. De vruchten van de wilde planten vallen af
als ze rijpen, terwijl die van de gedomesticeerde vorm
aan de planten blijven vastzitten.

Capsicum baccatum 'Christmas Bell'
 
3. Capsicum chinense.
 
Net als bij Capsicum annuum klopt ook hier de soortnaam
niet. Chinense betekent van China en zoals gezegd
komen alle capsicums uit Zuid-Amerika.
De soort werd als eerste beschreven in 1768 door Philip
Miller die hem Capsicum angulofum noemde. Hij be-
schreef de plant als een West-Indische peper met gerim-
pelde bladeren en vruchten die lijken op een platte
Schotse muts (bonnet). Nicolaus Joseph von Jacquin, een
in Nederland geboren arts en botanicus, gaf de plant in
1776 de verkeerde naam Capsicum chinense. Jacquin
verzamelde van 1754-1759 planten in opdracht van Kei-
zer Franz 1 van Oostenrijk. Jacquin beschreef de plant in
zijn werk ‘Hortus botanicus vindobonensis’. Hij schreef:
“ik heb de plant vernoemd naar zijn thuisland”. Het zal
wel altijd een raadsel blijven waarom Jacquin de plant zo
heeft genoemd. Capsicum chinense is een tropische soort

en wordt het meeste gekweekt in het Caribisch gebied en
in Suriname waar hij Adjoema of Madame Jeannette
wordt genoemd. Capsicum chinense variëteiten worden
tussen de 30 cm en 1,20 m hoog. Ze bezitten zoals ge-
zegd wat gekreukelde bladeren. De bloemen zijn wit,
soms heel lichtgroen, en hebben paarse helmknoppen.
De plant geeft trosjes van 2 tot 6 vruchten. De vruchten
van chinense zijn de heetste die er bestaan met als kam-
pioen Bhut Jolokia. Alle vruchten, ongeacht de scherpte,
hebben een kenmerkende geur die vaak als abrikoosach-
tig wordt beschreven.

Capsicum chinense 'White Habanero'
 
4. Capsicum frutescens.
 Capsicum frutescens lijkt van de gekweekte soorten het
meest op de wilde chilipepers. De planten van deze soort
zijn over het algemeen kleiner dan andere chilipepers en
het zijn bossige planten zodat ze geschikt zijn om in pot-
ten te worden gekweekt. Ze produceren heel veel tot vijf
centimeter lange rechtopstaande pepertjes die erg heet
zijn. Ze verkleuren van lichtgeel via oranje naar rood. De
bloemen zijn wit, soms met een vleugje groen of paars.
De bekendste peper van deze soort is ongetwijfeld de Ta-
bascopeper, Capsicum frutescens var. tabasco. Deze Ta-
bascopeper werd voornamelijk in Mexico gekweekt. In
1848 werden ze naar Louisiana gebracht waar ze uitein-
delijk werden gekweekt om er de beroemde tabascosaus
van te maken, uitgevonden in 1886 door Edmund
Mcllhenny. Tegenwoordig worden de pepers voor Tabas-
co voornamelijk in Midden-Amerika en Colombia ge-
kweekt.
 
5. Capsicum pubescens.
 Capsicum pubescens is verwant aan twee wilde soorten,Capsicum cardensii en Capsicum eximum. Capsicum pu-bescens is de enige van de vijf soorten die geen wilde
vormen kent. Ze werd 6.000 jaar geleden al gekweekt in
Bolivia en was de meest voorkomende soort bij de Inca’s.
Er wordt gesuggereerd dat door de vroege domesticatie
de wilde vormen zijn uitgestorven. De plant groeit in het
Andesgebergte tussen 1.500 en 2.900 meter en is redelijk
goed bestand tegen kou wat als kuipplant een voordeel
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is. Het zijn grote (tot 2 meter) hoge planten die soms de
neiging hebben om te klimmen. De bloemen zijn paars
met gele vlekjes en de middelgrote ronde vruchten ver-
kleuren van groen naar geel, oranje of rood. Capsicumpubescens kruist niet met andere soorten en is de enige
soort met zwarte zaden.

Capsicum chinense 'Trinidad Scorpio'

Capsicum pubescens 'Red Manzano'
 Zaaien:
 
Zaaien is de simpelste manier om aan planten te komen.
In zaadcatalogi staan leuke soorten vermeld en ook op
het internet zijn voldoende gespecialiseerde zaadleveran-
ciers waar mooie en bijzondere soorten te koop zijn. Men
kan natuurlijk ook zaden ruilen met andere hobbyisten
maar dan loop je het risico dat de zaailingen niet soort-
echt zijn want chilisoorten kruisen onderling heel gemak-
kelijk en als de vruchten onrijp geoogst zijn kiemen de
zaden niet. Je kunt ook een oosterse toko binnenlopen en
een paar soorten chili’s kopen. De AH hier verkoopt gele
Adjoema pepers, die ga ik volgend jaar eens proberen.
Chilizaden kiemen soms moeilijk maar als je een paar re-
gels volgt kun je er voor zorgen dat het kiempercentage
hoog is. Zorg ervoor, als je raszuivere pepers wil kweken,
dat de zaden afkomstig zijn van een betrouwbaar adres.
Om te kijken of de zaden goed kiemkrachtig zijn leg je ze
in een bakje met water, de zaden die na een uurtje nog
drijven zijn niet kiemkrachtig of zijn beschadigd en kun-
nen beter worden weggegooid. Laat zaden die er wat
droog uitzien een paar uur weken in lauw water. Week ze
vooral niet te lang. Ik was een keer vergeten dat ik chili-
zaden in een bakje water had gelegd. Toen ik daar de
volgende dag achter kwam was er niets meer van over.
Weken is een goed idee voor C. chinense enC. pubescens en wilde soorten omdat deze er om bekend
staan dat ze niet gemakkelijk kiemen. Begin vroeg in het
jaar met zaaien, C. baccatum, C. chinense enC. pubescens zaden zaai ik altijd rond 31 januari.
Dit doe ik omdat de zaden van baccatum, chinense en
pubescens lang nodig hebben om te kiemen en een lang
groeiseizoen hebben tot ze vrucht gaan dragen. En zaden
van C. annuum en C. frutescens begin maart. Gebruik
zaaitray’s met goede zaai- en stekgrond en zorg dat de
aarde op kamertemperatuur is. Trek, als je gaat zaaien,

plastic handschoenen aan want er zit capsaïcine op de
zaden. Je zult maar per ongeluk in je ogen wrijven nadat
je chilipepers hebt gezaaid zonder handschoenen, dat
doe je maar één keer!
Zaai de zaden een halve centimeter diep en maak de
aarde vochtig maar niet nat. In te nat gehouden zaaibak-
ken verrotten de zaden door gebrek aan zuurstof. Zet de
zaaibakken op een warme plaats, bijvoorbeeld boven een
radiator in de huiskamer of gebruik een kamerkasje met
bodemwarmte. De makkelijkere soorten, de meeste va-
riëteiten van C. annuum, kiemen bij 22 °C. De optimale
kiemtemperatuur ligt tussen 25 °C en 30 °C en de kiem-
tijd tussen 7 en 24 dagen maar bij de soorten die niet ge-
makkelijk kiemen (wilde soorten, C. baccatum,C. chinense en C. pubescens) kan het wel 5 weken
duren, wees dus geduldig.
Als de zaailingen boven de grond verschijnen zorg dan
voor zo veel mogelijk licht anders gaan de zaailingen rek-
ken en worden het zwakke planten. Als de zaailingen
voor een raam staan draai de zaaibak dan om de paar
dagen. Als de zaailingen twee paar echte bladeren heb-
ben kunnen ze in grotere potjes worden gezet. Let op dat
de potjes niet op de tocht staan want dan zitten de zaai-
lingen in no time onder de luizen. Half mei kunnen de
plantjes in een 12 tot 15 cm pot worden gezet. Hard de
plantjes eind mei begin juni, afhankelijk van het weer,
voorzichtig af.
 Verzorging:
 
Chilipeper planten staan het liefst op een zonnige en be-
schutte standplaats. Een beetje schaduw kan geen
kwaad. Wilde soorten en C. pubescens zijn beter geschikt
voor een plaats in de halfschaduw. Chiliplanten hebben
graag een flinke pot, minimaal 20 cm, redelijk veel water
en mest. Er bestaat een speciale chilimest ‘Chilifocus’ die
via het internet te verkrijgen is. De planten doen het
daarop uitstekend maar ook met tomatenmest zijn de re-
sultaten prima. Je hebt een meststof nodig met niet te
veel stikstof want dan krijg je grote planten met veel blad
en geen bloemen. Bloemen kun je verwachten als de
struiken gaan vertakken. De eerste bloem kun je het
beste wegnemen als je grotere planten wilt, de plant
stopt veel energie in die eerste vrucht in plaats van in de
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groei van de plant. De temperatuur is zeer belangrijk
voor de vruchtzetting. Bij temperaturen onder 15 °C en
boven 35 °C en bij een te hoge luchtvochtigheid worden
er geen vruchten gevormd. De ideale temperatuur voor
vruchtzetting ligt tussen 18 °C en 25 °C. Chilipepers zijn
zelfbestuivers en zoals gezegd kruisen ze gemakkelijk be-
halve C. pubescens. Wil je kruisbestuiving voorkomen
dan moet je met de hand bestuiven. Sommige mensen
doen na het handmatig bestuiven een leeg theezakje
over de bloem om te voorkomen dat insecten vreemd
stuifmeel overbrengen. Als alles goed gaat vallen de
bloemblaadjes af als het vruchtbeginsel begint te zwellen
en dan begint het vruchtje te groeien. De vruchten rijpen
afhankelijk van de soort tussen de 70 en 130 dagen na
de bevruchting. De planten blijven vruchten geven tot in
de herfst.
 Overwintering:
 
Zodra de temperatuur onder de 10 °C komt wordt het tijd
om de planten klaar te maken voor het overwinteren. Kijk
de planten goed na en bestrijd ongedierte dat aanwezig
is, overwinter alleen sterke planten. Verwijder alle onrijpe
vruchten want die kosten de plant alleen maar onnodige
energie op de overwinteringsplaats. Vind je het zonde om
de vruchten af te plukken dan kunnen de planten tijdelijk
voor een zonnig raam in de huiskamer worden gezet als
sierplant. De vruchten rijpen dan maar de plant gaat
meestal weer groeien en vormt bloemen die je beter weg
kan halen. Snoei de planten voor het overwinteren terug
en zet ze op een lichte plaats bij ongeveer 10 °C, de
meeste bladeren zullen dan afvallen. Kijk de planten re-
gelmatig na op ongedierte want ze zijn gevoelig voor luis
en geef ze heel weinig water. Verpot de planten half
maart en breng ze weer langzaam aan de groei door
meer water te gaan geven, zeker als de temperatuur
hoger wordt. De overwinterde planten hebben een flinke
voorsprong op gezaaide planten en zullen in het nieuwe
groeiseizoen eerder bloeien en vruchten geven.
 

Diverse pepers

Soortnamen:
angulofum         ?
annuum            eenjarig
baccatum          besachtig, van bessen voorzien
cardensii           ?         
chinense           van China
eximum             ongewoon aantrekkelijk, erg opvallend
frutescens         half heesterachtig
pubescens         zacht behaard, donzig
 
Geraadpleegde bronnen:
 
The complete chille pepper book Dave DeWitt & Paul W.
Bosland.
 
Diverse internet sites.
 
Tekst en foto’s: Marijke Oppe (Marijke Oppe is lid van de
Nederlandse Kuipplantenvereniging en van de redactie
van hun verenigingsblad "De Parel").
 

Uitslag woordpuzzel april-editie 2021
 
 
In deze Fuchsiana dit keer geen woordpuzzel.
 
De oplossing van de puzzel in de april-editie van de Fuchsiana is: FUCHSIAS.
 
Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: de heer W.K. Vaandrager.
Gefeliciteerd!
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.
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Mei 2021 

 
Overleden: 
 

De heer H. Eradus   Regio 09 

Mevrouw E. Vermeulen-Logman Regio 17 

De heer A. Zijta    Regio 17 

 

Nieuwe leden: 

 
Mevrouw J.M.G.S. Appelman  Regio 09 

Mevrouw M.A.  Deelstra  Regio 23 

De heer M.H. Haverhoek  Regio 07 

De heer P. Meijer   Regio 19 

De heer R.J. van der Putten  Regio 13 

 
Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

 

 U gaat verhuizen, 
 Uw adresgegevens niet kloppen, 

 U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 

 U een ander e-mailadres heeft gekregen. 
 

Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl 

 
Contributie NKvF 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. 

 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

Ledensecretariaat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  'Jasper Marnix'  Foto: Sjaak Loef
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Regio 11, Noord-Holland Midden
 

 

 

 

 

Er is ons gevraagd een stukje te schrijven over onze regio, hoe wij reilen en zeilen door de 

fuchsiajaren heen. En dat doen we graag. 

 

Onze vereniging is opgericht in september 1982. Volgend jaar, in 2022, bestaan wij officieel 40 jaar. 

Voor de officiële oprichting bestond onze vereniging echter al. Wij hebben inmiddels al leden die meer 

dan 40 jaar lid zijn, ons “oudste” lid is al 45 jaar lid. 

Een aantal jaren geleden hadden wij circa 140 leden. Net als bij de andere regio’s is ons ledental 

geslonken. Wij zijn op dit moment met ongeveer 70 leden. 

In ons “winkeltje” (officieel ons servicepunt) kunnen de leden allerlei artikelen voor onze hobby 

verkrijgen. Van potjes tot meststoffen etc.  

 

Wat doen wij zoal in de loop van een jaar? Even een korte opsomming: 

- We beginnen het jaar met een nieuwjaarsreceptie. Altijd een succes en heel gezellig. 

- Al jaren kopen wij gezamenlijk onze potgrond in. Deze potgrond wordt speciaal voor ons (en 

dus voor onze fuchsia’s) samengesteld. Op onze potgronddag, eind februari, wordt de 

potgrond door onze leden opgehaald. 

- Eind april/begin mei houden wij onze stekkenmarkt. Dat is altijd een groot succes. Onze leden 

kunnen daar ook halfwasplanten kopen die worden geleverd door Kwekerij Sap uit 

Heemskerk. 

- Jaarlijks hebben wij vijf of zes bijeenkomsten, meestal met een gastspreker. Op de 

septemberbijeenkomst gaan uiteraard de leden de strijd aan om de mooiste fuchsia. 

- In juni plannen we meestal een dagtocht voor onze leden. In het programma maken we een 

combinatie van een rondvaart/stadswandeling met een bezoek aan een kwekerij. Er zijn dan 

maar weinig deelnemers die zonder een plant of stek weer de bus instappen! Zo hebben we 

onder meer Den Bosch, Giethoorn en de Hortus in Leiden bezocht. 

- In het tweede of derde weekend in augustus hebben wij een minishow op de open dagen van 

volkstuinvereniging “De Hofgeest” in Santpoort-Noord. 

- Vijf keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad ‘De Gieter’. Hierin informeren we onze leden 

over de activiteiten en wisselen tips uit over het kweken en houden van fuchsia’s.  

- Een aantal keren hebben we ook een ‘opentuinendag’ georganiseerd. Altijd weer mooi om te 

zien hoe leden hun hobby in hun tuin verwerken. 

Helaas hebben wij door corona vorig jaar en tot heden ook dit jaar onze bijeenkomsten moeten 

afblazen. Om het gemis aan activiteiten enigszins te compenseren hebben we vorig jaar onze leden 

een cadeaubon gegeven, die zij bij Kwekerij Sap kunnen besteden. 

De inkoop van de potgrond hebben wij wel kunnen organiseren. De stekkenmarkt is vorig jaar niet 

doorgegaan en is helaas ook dit jaar afgeblazen. Deze stekken worden door een tiental leden gemaakt 

en normaal gezamenlijk verkocht op onze stekkenmarkt. Maar… we hebben onze leden en andere 

liefhebbers vorig jaar toch aan stekken kunnen helpen. We hebben per mail een lijst rondgestuurd van 

alle gemaakte stekken en bij welk lid ze te koop zijn. Na een telefonische afspraak zijn de stekken bij 

de maker af te halen. Ze staan klaar bij de voordeur, het geld gaat via de brievenbus of wordt 

overgemaakt naar de vereniging. Zo gaan we het ook dit jaar doen. Volgend jaar hopelijk weer een 

echte stekkenmarkt.  

Onze bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig. Meestal met een gastspreker en we sluiten de 

bijeenkomst af met een vragenuurtje over fuchsia’s. En natuurlijk even bijpraten met de leden. 
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Het was bij onze vereniging gebruikelijk dat we om de vijf jaar een show organiseerden. De laatste 

shows waren in 2010 en 2015. In 2010 bij tuincentrum Overvecht in Zaandam, in 2015 bij 

tuincentrum Ranzijn in Alkmaar. Dat is een hele organisatie, maar dat werd door onze leden met heel  

veel inzet en enthousiasme gedaan. Helaas is er door de terugloop en de veroudering van ons 

ledenbestand thans onvoldoende mankracht en animo om een show te organiseren.  

Wel hebben we jaarlijks in augustus onze “minishow” op de open dagen bij volkstuinvereniging “de 

Hofgeest”. Met ca. 100 fuchsia’s - waaronder de mooiste hangers en kroonbomen - versieren we de 

entree van dit tuinencomplex en maken wij deze gezellige open dagen tot een waar bloemenfeest. 

Uiteraard is ons winkeltje daar ook present en brengen we weer menig fuchsia aan de vrouw/man. 

In ons verenigingsblad “de Gieter” werd in 2018 begonnen met de serie “succes met mijn fuchsia’s”, 

een serie van 9 stukjes over onze fuchsiahobby van Henk Niesten. Dit was zo’n succes dat wij deze 

serie als boekje hebben laten drukken voor onze leden. Inmiddels is dit boekje ook te lezen op de 

website van de NKvF. Het is te vinden op het regiogedeelte van regio 11 en/of onder algemene 

info/kweektips/succes met mijn fuchsia’s! Hoe doe ik dat? Er staan veel handige tips in over 

en voor de verzorging van fuchsia’s. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 
Willem Bosman, secretaris/wnd. voorzitter, 

Sandra Schön, penningmeester, 

Henk Niesten, wnd. voorzitter en ledenadministratie,  
Adrie Vink, algemeen lid en organisatie bijeenkomsten, 

Adrie van Leeuwen, algemeen lid en beheerder servicepunt, 
Leo Nijman, algemeen lid en organisatie evenementen. 

  
Het bestuur wordt met onder meer de notulen op een accurate wijze ondersteund door Margreet 

Over. We hebben al een aantal jaren geen voorzitter. Maar deze taak wordt in goed samenspel 

vervuld door Henk Niesten en Willem Bosman. 
 

Dat was het wel zo’n beetje. Geniet nog even van de foto’s van onze laatste shows. 

Willem Bosman, secretaris/wnd. voorzitter. 

Henk Niesten, wnd. voorzitter. 
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Product of Holland CCXXXVIIl

Pas op 17 mei 1986 werd ook bij "Jaap Kooy" de regio
Rijnland opgericht, weliswaar aanvankelijk voor een klei-
ner gebied. Antoon Bremer nam daarbij het voortouw en
ik fungeerde lange tijd als zijn tweede man. Er volgden
meerdere vergaderingen en op één daarvan stelde ik
Jaap voor een fuchsiatentoonstelling te organiseren in
een deel van een grote en vooral hoge kas. Zoiets was in
ieder geval voor Nederland nieuw. De opzet was dat de
regio planten en mensen zou leveren en het tuincentrum
het decor en de beroepsarrangeur. Wij mochten, om
onze kosten te dekken, fuchsiastekken en benodigdheden
voor onze liefhebberij verkopen. De toegang was uiter-
aard gratis. Het voordeel voor het tuincentrum was dat er
in een stille tijd veel mensen kwamen. De eerste nog
naamloze kleine show (300 m²) trok in 4 dagen 6.000
bezoekers en leverde een kleine 50 nieuwe leden op. Dat
smaakte naar meer. Een trend was gezet en vanaf 1988
met de dubbel zo grote "Fuchsiade '88" kwamen er jaar-
lijks Fuchsiaden tot en met 1993 met uitzondering van
1990 toen er een Nationale Tentoonstelling was in Ruur-
lo. Behalve dat er op de diverse Fuchsiaden een keur aan
fuchsia's in een steeds ander decor waren te zien, ge-
creëerd door Cock Veldhuis op een kale betonvloer, had-
den we een verkooptentoonstelling met fuchsiakunst
door zowel amateur- als beroepskunstenaars.

Op maandag 8 februari, rond de middag, werd onze
buurt telefonisch gewaarschuwd voor een grote uitslaan-
de brand. Ramen en deuren gesloten houden was het ad-
vies. Explosies klonken en zwarte rookwolken, die geluk-
kig van ons afdreven, waren het laatste afscheid van
tuincentrum “Overvecht", voorheen "Jaap Kooy". Geen
landelijk nieuws zult u denken, maar in de loop van de
jaren tachtig was dit tuincentrum belangrijk voor de fuch-
sialiefhebberij en zeker veel oudere leden zullen zich hun
bezoek aan de verschillende "Fuchsiaden" herinneren.
Maar daarover later meer. Jaap Kooy's tuincentrum was
een begrip in ons dorp en verre omgeving: er was van
alles te doen. Naast waar een dergelijke instelling voor
staat waren er jaarlijkse pluimveetentoonstellingen en
vanaf oktober een groot Kerstdorp, waar busladingen be-
zoekers, ook uit het buitenland, op af kwamen. Er was
ook een grote zitkuil met een enorme openhaard, waar
omheen met een versnapering het goed toeven was. Je
ging niet alleen naar Jaap Kooy voor planten of tuinbeno-
digdheden, maar ook voor gezelligheid. Anna von Oven,
de dame die voor de vereniging een grote collectie stek-
ken van fuchsiaspecies uit Amerika haalde, en ik hadden
goede contacten met Jaap, mede omdat we adviseerden
op zijn jaarlijkse fuchsiadagen. Zo kwam het dat Anna
een regionale stek- en snoeidag kon organiseren in het
tuincentrum op 7 maart 1982, terwijl er verder in onze
regio niets gebeurde.

Fuchsiakunst.                                          Foto: H.J. de Graaff.

Weemoed bij het zien van diezwarte rookwolken 

Na 1993 kwam er een breuk. Hoewel de plannen voor
1994 klaar waren werd het uit particulier initiatief ontsta-
ne tentoonstellingsbestuur door het bestuur van de regio
naar huis gestuurd. Jaap Kooy had inmiddels zijn bedrijf
verkocht. De latere fuchsiashows onder dezelfde naam
misten belangrijke elementen zoals de fuchsiakunst.
Fuchsiabinnententoonstellingen in de geest van de Fuch-
siaden waren trouwens niets nieuws meer. Sommigen
gingen zelfs zo ver dat ze de naam overnamen. Het idee:
wij leveren de planten en de mensen, het bedrijf zorgt
voor de entourage, kwam duidelijk nog twee keer te pas.
In "Van een bestuurstafel" meldt Joke Koek volkomen te-
recht dat na NT'95 een dergelijke nationale tentoonstel-
ling financieel voor de NKvF niet meer haalbaar was. He-
laas speelt daarbij het bij bestuurders meer voorkomende
gebrek aan actuele herinnering ook haar parten. Er was
wel degelijk in 1999 nog een nationale tentoonstelling

(een jaar vervroegd in verband met concurrentie door de
vele evenementen in verband met de eeuwwisseling) en
nog wel in haar eigen regio Rijnland. NT'99 vond plaats
op het terrein van De Keukenhof tijdens de eerste Zo-
merhoftentoonstelling. Ook in 2002 bracht de NKvF het
op om tijdens Floriade 2002 met "Fuchsiatuin" in een
grote koude kas acte de préséance te geven. In beide ge-
vallen dankzij het Fuchsiadeconcept zonder kosten en in
het eerste geval zelfs een kleine winst. U zult begrijpen
dat ik met enige weemoed bij het zien van die zwarte
rookwolken afscheid nam van het tuincentrum "Jaap
Kooy", de bakermat van de regio Rijnland en het Fuchsia-
de-concept: Wij de planten en de mensen, het bedrijf de
entourage.
 
Lisse, 5 mei 2021                                    H.J. de Graaff.
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'First Success', Weeda 1982 NL.    AFS nr.: 1853
Afstamming: F. splendens x F. paniculata.
 
 
 
 
 
In het eerste boek uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
 
"Fuchsia's hebben en houden" stond op blz. 118: "Daarbij mag 'First Success' niet vergeten
 
worden met trossen lichtroze bloemen in het voorjaar, een typische lentebode onder de
 
fuchsia's". Zoals de naam al zegt is deze aanwinst inderdaad het eerste succes van de
 
veredelaar Bas Weeda uit Zuidland. Het was een zogenaamde primaire kruising, een kruising
 
tussen twee species, wat wel wat zegt over de invloed die de Veredelingsgroep had op zijn werk.
 
Dat een hybride met de vertakte trossen vormende F. paniculata als stuifmeelgever toch
 
trosvormende nakomelingen heeft, zoals in dit geval, is uitzonderlijk. Is de zaadgever een
 
trosvormer dan is dat normaal. Je zou haast denken dat de ouders van plaats verwisseld zijn.
 
De meer waarschijnlijke verklaring is echter dat moeder F. splendens, afkomstig uit de sectie
 
Ellobium waarvan zowel F. fulgens als F. decidua bloemtrossen vertonen, hier van invloed is
 
geweest. Hoe mooi en bijzonder 'First Success' ook is, de plant komt in weinig collecties voor.
 
Voor liefhebbers met een vorstvrije kas is het een geweldige voorjaarsbode, maar in de normale
 
bloeitijd van onze planten, in de zomer, is de plant ongeschikt. Ik herinner me niet dat ik ooit een
 
'First Success' op een fuchsiashow heb gezien. In de zomer is het een plant met alleen grote
 
donkergroene bladeren. Dat zelfde geldt, zij het in mindere mate, voor F. splendens.
 
'First Success' is niet lastig in de omgang, maar wel een forse groeier die nogal wat ruimte in de
 
kas vraagt. De enige mij bekende nakomeling van dit buitenbeentje is 'Sonka' van Lutz
 
Bögemann, die daarvoor het stuifmeel gebruikte.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.  
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'First Success' Foto: Karoline Törk



'Fuksie Foetsie' Foto: Sigrid van Schaik



'Fuksie Foetsie', van der Grijp 1973 NL. AFS nr. ----
Afstamming: F. microphylla x ?

 
 
De heer Van der Grijp, de veredelaar, had net als de bekende dokter Sipke Appel uit Lunteren, al
 
in het begin van de fuchsialiefhebberij in Nederland een redelijke collectie species, geïmporteerd
 
uit Engeland waar in die tijd vrijwel alles op fuchsiagebied vandaan kwam. Dat waren vooral de
 
kleinbloemige soorten van de sectie Encliandra die, zoals later bleek, onder andere toen we de
 
echte species uit de Verenigde Staten ontvingen, in de meeste gevallen niet soortecht waren.
 
Veel Engelse kwekers vermeerderden deze fuchsia's vaak door middel van zaad dat niet onder
 
gecontroleerde omstandigheden werd verkregen. Ze lieten aan hommels en andere insecten de
 
bestuiving over en plukten de bessen. Hybridiseren met dergelijk materiaal heeft mij nooit
 
aangesproken: de hommels hadden al genoeg gedaan. Anders ligt het met kruisingen van
 
Encliandra's met fuchsia's uit een andere sectie zoals 'Hinnerike' van Lutz Bögemann
 
(F. cylindracea x F. magdalenae).
 
Desalniettemin stond 'Fuksie Foetsie' aan het begin van een fikse ruzie, die de naam ook
 
verklaart. De heer Van der Grijp uit de Achterhoek was bevriend met Dr. Appel en ze bezochten
 
elkaar regelmatig. Na zo'n bezoek zou de arts eerder genoemde zaailing hebben gestolen. Sipke
 
Appel goed kennende lijkt me dat hoogst onwaarschijnlijk, maar een flinke rel was geboren. Het
 
volgende jaar werd nog een nieuwigheid geïntroduceerd onder de naam 'Fuksie Vort' om olie op
 
het vuur te gooien. Als verzachtende omstandigheid dient vermeld te worden dat de heer Van der
 
Grijp na de capitulatie van Nederland in 1940 als beroepsofficier in Duitsland werd opgesloten
 
en na ontsnapping tussen de Duitse en Russische linies terecht kwam. Dat doet wel wat met je.
 
'Fuksie Foetsie' is één van de vele in omloop gebrachte Encliandra-hybriden, tegenwoordig
 
vergezeld van diverse echte species uit die sectie. Over het algemeen zijn ze gemakkelijk te
 
houden, maar 's winters in een kas met een te hoge luchtvochtigheid kunnen ze gemakkelijk
 
verschimmelen. In 1979 behaalde 'Fuksie Foetsie' in het Verenigd Koninkrijk het bronzen
 
Getuigschrift van Verdienste van de Royal Horticultural Society.
 
 
H.J. de Graaff.
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Fuchsiavriendendag 2021 !? 
 

Zoals u in de vorige Fuchsiana heeft kunnen lezen is de Vriendendag dit jaar vastgesteld op zaterdag 

28 augustus 2021 in de Hortus te Utrecht. Wel staat er nadrukkelijk bij dat het onder voorbehoud is. 
 

Zaterdag 15 mei heeft het bestuur een videovergadering belegd waar naast diverse bestuurlijke zaken 
ook het punt wel of niet doorgaan van de Vriendendag ter tafel kwam. 

Na diverse overwegingen was elk bestuurslid er van overtuigd dat deze Vriendendag door moet gaan 

maar ook weer met de toevoeging “onder voorbehoud”. 
 

De vooruitzichten en ontwikkelingen rond het Corona-virus zijn op dit moment zodanig dat er een 
goede verwachting is dat we eind augustus weer redelijk normaal kunnen functioneren. Dat heeft bij 

de bestuursleden ook de doorslag gegeven.  
Het betekent ook dat we zo snel mogelijk aan de gang moeten om voor deze dag, ook weer onder 

voorbehoud, allerhande zaken te regelen en afspraken te maken. 

 
Om kort te zijn: De Vriendendag 2021 gaat onder voorbehoud door.  

 
Mochten er wijzigingen zijn waardoor we kunnen beslissen dat de dag definitief door gaat of juist niet 

door gaat, dan lichten we zo snel mogelijk uw regiobestuur in. Het regiobestuur zorgt dan voor tijdige 

verdere communicatie naar u toe. 
 

Ook hopen we u bij het definitief door gaan van de Vriendendag via de Fuchsiana die begin augustus 
uit komt, volledig in te kunnen lichten over deze dag. 

 
Coen Bakker 

Tiny van de Sande 

 
 

Vriendendag
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“On”kruiden, 30. Humulus lupulus: Hop
De Hop is een plant uit de hennepfamilie. Het is in Neder-
land de enige kruidachtige, meerjarige klimplant en hij
overwintert als wortelstok. Hij houdt van heel veel licht
en als hij in het voorjaar begint te groeien zorgt ie dat hij
eerst boven de struiken uit komt. Het is een snelle groei-
er en kan in één seizoen bijna 10 meter lang worden.
Deze lange stengels zijn hol en vezelig, als bij Hennep.
Deze vezels kunnen net als die van de brandnetels en de
hennep voor het maken van neteldoek gebruikt worden.
Eenmaal boven de struiken in het licht gaat hij in de
breedte groeien en slingert zich van struik tot struik. Hij
houdt zich daarbij vast met kleine ruwe prikkels aan de
twijgen. Als hij geen houvast meer vindt slingert hij om
zichzelf heen. De Hop kan dan zo’n dicht pakket worden
dat de struiken eronder verstikt raken en hun blad laten
vallen. Een hele vroege herfst. Het volgende jaar kunnen
die struiken gewoon weer uitlopen want de Hop sterft he-
lemaal af. Maar als die in het voorjaar weer uitloopt…
Het is een tweehuizige plant. De groenachtige kleine
mannelijke bloemen vormen een pluim en de groenachti-
ge vrouwelijke bloemen vormen de zogenaamde hopbel-
len in juli/september. De bladeren zijn 3-5 lobbig met
hartvormige voet, getand/gezaagd en met een ruwe ach-
terkant. De bovenste bladeren zijn meestal gaaf. De bla-
deren zijn tegenoverstaand met duidelijke nerven.
Dodonaeus onderscheidt twee soorten Hop.
-Tam Hoppecruyt of tamme Hoppe ("tusschen die blade-ren wassen ronde witte lanckachtige bollekens diemenbellen nuempt, niet anders wesende dan vele witgeelecleyne bladerkens tsamen in een ghedronghen. Tusschenden welcken dat saet verborghen wast dat plat es. Endedese bellen als zy rijp sijn, sijn seer sterck van ruecke,ende wordt vergaert tot den ghebruyck van den bierbrouwers, die met desen bellen huer bier smaeckelijckermaken").
-Wildt Hoppecruyt of wilde Hoppe dat es die Hoppinne
("Die es der tammer Hoppe van bladeren ende stelenseer ghelijck, maer en brenght gheen bellen ten waereseer cleyne die nergherincx toe en dienen").
De wilde Hop of Hoppinne is de mannelijke plant en de
tamme, die dus ook nut heeft, is de vrouwelijke plant.
Hij noemt zelfs in zijn aanhef de Hoppinne het Hoppe-
cruyt wijfke.
De naam Hop, in het Duits Hopfen, is, naar men aan-
neemt, afkomstig van het Oudduitse woord hopfo. Dit
treffen we al aan bij Hildergard von Bingen (ca. 1150) als
Hoppho. Bij latere middeleeuwse Duitse schrijvers, zoals
Albertus Magnus (ca. 1250) heet de plant Hoppen. De
naam Hoppe of Hoppan schijnt een oud Germaans of An-
gelsaksisch woord te zijn wat klimmen of opheffen bete-
kent. Dit vanwege de windende, klimmende stengel die
zich in de hoogte verheft.
De soortnaam Humulus komt waarschijnlijk ook uit het
Duits of Germaans en wel van humel of humela. Dat
schijnt dan weer verband te houden met ons woord
humus, dus met vochtige, rijke grond.
Het woord lupulus komt van het latijnse woord voor wolf

(lupus) omdat de hop de plant waar hij omheen groeit
wurgt als een wolf. In deze vochtige grond slingert hij
zich vaak om wilg en els, wat dan een verklaring kan zijn
voor de naam Lupus salictarius (Wilgenwolf) die al door
Plinius werd gebruikt. En die waarschijnlijk op de hop van
toepassing is.
Al in een heel oud geschrift, een schenkingsbrief van Pe-
pijn de Korte (de vader van Karel de Grote) aan de abdij
van Sint Denis anno 786 is er sprake van een hopkweke-
rij (humulonaria). Maar waarschijnlijk was dit voor ge-
neeskundige doeleinden of voor consumptie.
 

Humulus lupulus: Hop Bloeiwijze    Foto: Saxifraga-Ed Stikvoort

In het voorjaar gebruikte men de hopscheuten of hop-
sprietjes, dat zijn de uitlopende stengels, als een soort
asperges. Al in 1563 schrijft P.A. Matthiolus: ”Im Fruelinglassen die Leckmuelen (lekkerbekken) die jungen Hopfen-spargen zum Salat bereyten”. In oude huishoudboeken of
recepten uit de achttiende en negentiende eeuw vind je
nog veel recepten om de jonge spruiten klaar te maken.
In Vlaanderen zijn er nog steeds enkele kwekerijen die
deze hopspruiten – Hopkeesten genaamd – voor de con-
sumptie kweken. Maar Plinius vond het niet zo geweldig
om te eten want het zou van weinig voedingswaarde zijn.
Ze zijn alleen nuttig voor de ingewanden omdat ze die
openen en de stoelgang verlichten.
Ook is het urinedrijvend en zelfs bloedzuiverend. Ook zou
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het melancholie kunnen uitdrijven. En nog vele andere
toepassingen.
In Europa teelden Duitse monniken het in ieder geval al
in de negende eeuw, zo blijkt uit een oorkonde van het
klooster Freisinger bij Meichelbech. Via de kloosters werd
Hop meer en meer aan het bier toegevoegd in plaats van
andere bitter smakende stoffen zoals eikenschors en
Gagel (Myrica gale). Het voordeel was dat het ook een
goede conserverende werking had.
 
Vóór de middeleeuwen gebruikte men gruut (een meng-
sel van Gagel en Rozemarijn) als natuurlijk bewaarmiddel
bij het maken van bier. Dat nu vooral Hop en niet Gagel
die functie heeft overgenomen hebben we dus te danken
aan onze middeleeuwse kloosterbroeders. Reden: aan
Gagel werden te veel ‘opwekkende’ eigenschappen toe-
gedicht, en het laatste wat je in een oord van bezinning
wilt is een horde bronstige mannen. Vandaar dat gekozen
werd voor de kalmerende en slaap bevorderende werking
van Hop.
De bitter makende stof bevindt zich alleen in de vrouwe-
lijke bloemen, de hopbellen. Mannelijke planten worden
daarom verwijderd, ook al omdat de vrouwelijke plant
zijn bitterheid verliest na bevruchting.
Vandaar ook dat Dodonaeus schrijft dat Hoppecruyt in
hoven en akkers geplant wordt. En dat de Hoppinne in de
hagen en heggen aan de kanten van de korenvelden en
moeshoven groeit.
Die bitter makende stof, de lupuline, werkt conserverend.
Het remt de ontwikkeling van melkzuurbacteriën in bier.
Deze bittere aromatische smaak werkt narcotisch en
slaapverwekkend.
Deze lupuline zit in gele klieren die in de omhulling van

  Humulus lupulus: Hopbellen   Foto: Saxifraga-Peter Meininger

de hopvruchten zitten en wordt ook wel hopmeel ge-
noemd. Vanwege de kalmerende werking werd het ook
wel in hoofdkussens gedaan als een anaphrodisiacum.
Hop bevat 2-30 mg oestrogeen, wat door de huid kan
worden opgenomen.
Alle vrouwen die met de hopoogst beginnen worden

daardoor na 2 dagen ongesteld, het maakt niet uit in
welke tijd ze zitten. Er wordt zelfs beweerd dat bierdrin-
kende oudere mannen hierdoor meer vrouwelijke hormo-
nen bevatten dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.
 
Henk Hoefakker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     'Careless Whisper'             Foto: Sjaak Loef
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Open tuinen
Naam Adres en e-mail Woonplaats Telefoon Datum en 

tijdstip 

Regio 01 Friesland  

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 8413 NL  Oudehorne 06-51933513 24 en 25 juli  

28 en 29 augustus 

Fam. 
Westerhuis 

Stadhoudersweg  8 9076 AC  St. Anne-
parochie 

0518-401775 31 juli en 01 
augustus 

Fam. van Ginkel Wieringerstraat 9 8531 LC  Lemmer 06-42194717 07 en 08 augustus 

Fam. Krijgsman Karel Doormanweg 60-a 8309 PD Tollebeek 06-23001301 07 en 08 augustus 

Fam. v.d. Wal Onderduikersweg 18-d 8302 AG Emmeloord 0527-615642 07 en 08 augustus 

H. Altena Ds. Noordmansstraat 24 9262 NN  Suameer 06-51563600 14 en 15 augustus 

Fam. v.d. 

Schaaf 

Noordersingel 21-b 9251 BL  Burgum 0511-461829 14 en 15 augustus 

Regio 03 Drenthe 

J.T. Mulder Liniekampen 17 7873 BS Odoorn 0591-513166 31 juli  van 10.00 
tot 16.00 uur 

Regio 05 Twente-Salland 

Fam. K. Poffers Schuilenburgerweg 19 
ghpoffers@kpnplanet.nl 

7447 RM Hellendoorn 0548-655887 
06-47446793 

Vanaf half juli 
na tel. afspraak 

M. Wilpshaar Vierhuizenhekstraat 14 

m.p.wilpshaar@planet.nl 

7447 GH Hellendoorn 0548-654616 Vanaf half juli 

na tel. afspraak 

Fam. F. Sanders Wilgenlaan 18 7642 EW Wierden 0546-573957 Vanaf half juli 

na tel. afspraak 

Regio 06 Oost Gelderland 

Fam. Elsman Baron v.d. Heydenlaan 24 7234 SC Wichmond 0575 441893 

06 28354818 

2-3-4 juli  

10-17-24 juli 
13-14-15 aug. 

Alle dagen open 
van 10.00 tot 17.00 

uur 

Regio 07 Veluwe 

Fam. W. Smit 

 

Apeldoornsestraat 60 

Camping De Ysvogel 

3781 PN Voorthuizen 06 17483770 26 juni t/m 31 juli. 

Alleen tel. afspraak 

. 

Fam. J. 

Nieuwenburg 

Wouter blomstraat 25 3864 DL 

Nijkerkerveen 

06-41935367 1 t/m 31 juli. Alleen 

tel.  afspraak 

Fam. G-J v.d. 
Brink 

Varelseweg 22 8077 RA Hulshorst 0341-451280 15 juli t/m 27 aug. 
Niet op Zondag. 

Alleen tel. afspraak 

Fam. B. 
Burger 

Krimweg 160 camping 
De Rimboe staanplaats 

Berkenlaan 238 

7351 TM  Hoenderloo 06-51527306 31 juli en 1 aug. 
10.00 tot 17.00 uur 
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Naam Adres en e-mail Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn 055-3668962 31 juli van 10.00 

tot 17.00 uur 

Regio 17 Rijnland 

Nico van der 
Kroon 

Aalsmeerderdijk 71 1438 AT Oude Meer 020-6570011 Na telefonisch 
overleg 

 

Regio 23 West Brabant 

Fam. Stals Burgemeester Camille 

Leynlaan 23 

Zelzate België 

 

09/3457048 of 

003293457048 

26 en 27 juni van 

10.00-19.00 uur,  

10-11 juli van 
10.00-19.00 uur,  

12 juli van 13.00-
18.00 uur.  

Regio 24 Midden Brabant 

Fam. Leenhouts Munsterkerk 35 4271 XA Dussen 06-53764430 9, 10, 11, 16, 17 en 
18 juli 

Ook de Vriendendag vindt alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tot het COVID-19virus dit toestaan! Zie hiervoor ook pagina 21.
 
Het hoofdbestuur doet hierbij de jaarlijkse oproep om, in het kader van de Vriendendag, deel te nemen aan de foto-
wedstrijd. De Vriendendag zal gehouden worden op zaterdag 28 augustus 2021 in de Botanische Tuinen in Utrecht.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
   -   Close-up fuchsiabloemen
   -   Algemeen fuchsia’s
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 31 juli 2021 aan onderstaand e-mail adres op-
sturen. Vergeet niet uw naam en adres en de naam van de fuchsia of het onderwerp te vermelden.
 
Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste twee foto's uit beide categorieën, met de Mieke Meur-
sing bokaal als 1e prijs in de categorie algemeen. Net als voorgaande jaren zullen de winnende foto's bepaald worden
door het publiek tijdens de Vriendendag. Ook als deelnemer kunt u uiteraard op uw favoriet stemmen.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20 x 30 cm. De afdrukken kunt u na afloop van de Vrien-
dendag meenemen of ze worden u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door
de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot
belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het instellen van deze
beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan.
 
De adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD  Bergambacht
penningmeester@nkvf.nl

Fotowedstrijd Vriendendag
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Jaarverslagen 2020
 

 

 

 

Jaarverslag secretaris 
  
In 2020 begonnen de leden van het hoofdbestuur vol goede moed aan een nieuw verenigingsjaar.  
Het hoofdbestuur kwam 29 februari 2020 in vergadering bijeen! 
Wat we toen nog niet wisten was dat dit voorlopig de laatste vergadering van de NKvF in het Huis 
van Eemnes in 2020 zou zijn. 
Wat een vreemde toestand. Het Coronavirus kwam ineens in alle hevigheid opzetten. Na de 
vergadering van 29 februari ging heel Nederland op slot. 
Er brak een nare tijd aan. Onze jaarvergadering kon niet doorgaan en ook de maanden erna was 
het niet verantwoord om deze opnieuw uit te schrijven. 
 
Als bestuur brak er een onduidelijke en moeilijke tijd voor ons aan. Wat moesten wij doen? 
Gelukkig hadden wij onze digitale weg en daar zijn we toen maar goed gebruik van gaan maken. 
Alle regio’s hebben wij geïnformeerd over het stil leggen van de bijeenkomsten! 
In de zomer zag het er wat beter uit maar niet goed genoeg om met elkaar als ledenraad en 
hoofdbestuur in vergadering bijeen te komen. Op 3 oktober zouden wij proberen een HB-
vergadering te beleggen maar ook toen was het risico te hoog, het ging dus weer niet door. 
Als DB hebben wij toch besloten om op drie oktober samen te komen en het risico te nemen. 
Twee meter uit elkaar zaten wij, onze voorzitter Cor v. Empel, de penningmeester Cor Boom en 
ondergetekende, bijeen om de dringende zaken door te nemen. 
Wij realiseerden ons toen al dat, als het niet beter werd, ook de najaarsvergadering niet door kon 
gaan en dat gebeurde dan ook.  
 
Alles lag het hele jaar stil. Geen bijeenkomsten, geen Vriendendag en ook voor alle regio’s brak 
een moeilijke tijd aan. Het was voor onze NKvF een heel moeilijk jaar en wij hopen dat 2021 beter 
zal zijn, alleen zijn de vooruitzichten nog heel somber. Toch blijven wij erin geloven dat wij in 2021 
elkaar weer in vergadering en op de Vriendendag of waar dan ook kunnen begroeten. 
 
Margo Vaandrager-Wulffele 
 
 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2020 hebben we in totaal 41 nieuwe leden ingeschreven.  
De actie leden werven leden, leverde ook weer nieuwe leden op. 
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd in te leveren bij 
fuchsiakwekers of het servicepunt van de regio. 
Ook de website van de NKvF bracht verschillende nieuwe leden binnen. 
 
Voor 40 jaar lidmaatschap kregen 7 personen het vergulde speldje. Deze keer jammer genoeg niet 
op de Vriendendag, die niet door is gegaan vanwege Corona. De speldjes zijn per post verzonden. 
In plaats van een bos bloemen een bloemenbon erbij om zelf de bos bloemen aan te schaffen. 
Voor 25 personen was er een zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap. 
 
45 jaar lid waren 7 personen 
35 jaar lid waren 24 personen 
30 jaar lid waren 40 personen 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 39 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer 
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Jaarverslag redactie Fuchsiana 
 
De redactie bestond dit jaar uit: 
 Sjaak Loef, eindredacteur en redactievoorzitter, 

Ria Nauta, advertenties, 
Gerard Rosema, secretaris. 
Vacature. 

 
Zoals u ziet is de samenstelling van de redactie in 2020 niet veranderd. De redactie bestaat echter 
in principe uit 4 personen. Helaas heeft ook in 2020 niemand zich gemeld om de openstaande 
vacature te vervullen. 
 
In 2020 zijn er 5 redactievergaderingen geweest en wel op: 
 06-02-2020 
 In april 2020 hebben we telefonisch en per mail gecommuniceerd. 
 18-06-2020  
 06-08-2020 
 08-10-2020 
 10-12-2020  
 
De redactievergaderingen vonden afwisselend bij Ria, Sjaak en Gerard thuis plaats. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werd 
gekeken welke taken er waren voor de volgende editie. Deze taken werden vervolgens onderling 
verdeeld.  
Verder dient vermeld te worden dat onze man uit Joure, Dominicus Bergsma, op de achtergrond 
nog steeds actief meedoet!  
 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd. 
 
Gerard Rosema 
 
 

Jaarverslag UTC  
 
Normaliter vinden de eerste UTC-activiteiten in maart plaats. Maar niet in maart 2020; Corona 
heeft het geplande programma volledig lamgelegd. 
Dat betekende dat in 2020 geen enkele UTC-activiteit kon worden georganiseerd. 
De leden van de Botanische Groep hielden contact door middel van een nieuwsbrief, die 
maandelijks (vanaf juni) uitkwam. Sierd Zijlstra en Gerard Rosema hebben een boekje over de 
veredeling van de fuchsia afgerond.  
Verder wordt gewerkt aan UTC- teksten voor de website.  
Jan de Groot is herkozen als voorzitter van de UTC. 
 
Gerard Rosema 
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Jaarverslag website  
 

Vanwege het coronavirus is het qua activiteiten op de website redelijk rustig geweest. Vandaar dat 
we bij diverse zaken de puntjes op de i hebben gezet en andere projecten hebben gestart. 
Zo zijn er nog wat kleine aanpassingen gedaan bij de AFS en zijn Jannie en Sjaak Loef heel 
intensief bezig geweest (en nog) om de CIL aan te vullen en indien nodig te corrigeren met 
beschrijvingen en foto’s.  
Hier kwamen nog enkele aanvullingen naar voren voor o.a. de conversies van diverse formulieren 
onderling naar de CIL. 
 
Medio 2020 is dan ook het programma voor de Botanische groep gerealiseerd. Dit was een 
behoorlijke uitdaging omdat dit programma aan vele voorwaarden moest voldoen. 
Er werd en wordt ook hard gewerkt om het overzicht van de UTC goed in kaart te brengen met de 
daarbij behorende informatie. 
  
Ton van der Vorst 
 
 

Jaarverslag Vriendendag  
 
Vanwege de corona-maatregelen van het RIVM kon de Vriendendag in 2020 helaas niet door gaan. 
 
Coen Bakker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   'Condor'                                                                                  Foto: Dominicus Bergsma
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Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 1.086 619

Totaal apparatuur 1.086 619

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 143 288

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.763 55.746

ING Rek.crt. 564 565

ING Vermogen Spaarrekening 55.833 54.318

ING Ledensecretariaat 1.948 4.637

Totaal liquide middelen 114.251 115.554

Vorderingen

Debiteuren 185 594

Totaal vorderingen 185 594

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 944 174

Totaal voorraden 944 174

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 1.038 658

Nog te ontvangen bedragen 1 33

Totaal overlopende activa 1.039 691

TOTAAL ACTIVA 117.505 117.632

Balans per 31-12-2020 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2020 31-12-2019

bedragen in € bedragen in €

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Blue Lake'                        Foto: M. Kleinau
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 775 413

Totaal afschrijving apparatuur 775 413

Eigen vermogen

Kapitaal 14.183 21.272

Resultaat boekjaar 478 -7.089

Totaal eigen vermogen 14.661 14.183

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2025 6.033 5.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 538 563

Totaal reserves 69.706 68.731

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 3.911 2.818

Totaal vreemd vermogen 3.911 2.818

Kortlopende schulden

Crediteuren 197 1.497

Totaal kortlopende schulden 197 1.497

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 175 25

Vooruit ontvangen contributies 28.080 29.965

Totaal overlopende passiva 28.255 29.990

TOTAAL PASSIVA 117.505 117.632
0

Balans per 31-12-2020 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2020 31-12-2019

bedragen in € bedragen in €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Creiler Lord'                  Foto: Coen Bakker
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Resultatenrekening 
 

2020 2019

Ontvangsten

Contributies 36.316 36.271

Rente 1 33

Advertenties 1.135 1.358

Opbrengsten Vriendendag 0 212

Opbrengsten AVG 399 399

Overige opbrengsten 0 0

Totaal ontvangsten 37.851 38.273

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 14.081 15.322

Attenties 1.874 418

Relatiegeschenken en speldjes 505 767

Contributies en abonnementen 472 389

Assurantiekosten 175 175

Drukwerk 8.896 8.961

Diverse vergoedingen 1.520 1.400

Vergoeding cadeaubonnen 67 43

Portikosten 487 724

Kantoorartikelen 249 632

Hardware en software 24 167

Bank- en administratiekosten 824 891

Vergaderkosten 314 1.791

Reis-en verblijfkosten 0 1.259

Autokostenvergoeding 623 4.370

Verzendkosten Fuchsiana 5.243 4.988

Diverse huren 156 685

Algemene kosten 102 757

Kosten AVG 399 417

Afschrijvingskosten 362 206

Kosten reservering 60-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar 478 -7.089

Totaal uitgaven 37.851 38.273
0

Resultatenrekening 2020 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
  

'Nephele'                                         Foto: Dominicus Bergsma
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2020 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2018 t/m 2020 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Kosten per lid per kostenplaats. 

 
In de volgende tabel is weergegeven hoeveel de kosten per kostenplaats bedragen, omgerekend 
per lid op basis van het aantal leden per peildatum 01-04-2020. Voor deze datum is gekozen 
omdat dit de peildatum is voor de bepaling van de regioafdracht. 
 
Hier ziet u dat jaarlijks op het vermogen wordt ingeteerd omdat de contributie de kosten niet dekt. 
Het spreekt voor zich dat 2020 niet representatief is doordat er, buiten de vaste posten die altijd 
doorlopen, nauwelijks kosten waren door Corona. Hierdoor was er in 2020 een klein overschot. 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2020 39,18% terug naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 38,14% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 22,68% van de contributie per lid 
over. Hierbij zit ook een van de kerntaken van onze vereniging, de UTC. 
 

  
 

 
 

2017 2018 2019 2020

Bestuur en beheer 1,53€          2,31€          2,63€          2,57€          

Ledenraad 1,95€          2,08€          2,22€          -€            

UTC 0,69€          0,86€          1,39€          0,69€          

Regio's 10,49€        12,85€        11,96€        10,97€        

Jubileumcommissie 0,63€          0,70€          0,75€          0,75€          

Redactie Fuchsiana 10,87€        10,06€        10,53€        10,68€        

Euro-Fuchsia 0,39€          0,52€          0,33€          -€            

Leden en ledenwerving 2,35€          2,10€          2,21€          1,44€          

Public relations -€            -€            -€            -€            

Vriendendag 1,59€          2,68€          1,17€          0,15€          

Landelijke wedstrijdcommissie 0,08€          0,17€          0,21€          -€            

Websitecommissie 0,18€          0,74€          0,57€          0,73€          

Totaal 30,75€        35,07€        33,95€        27,97€        

Contributie 27,50€        27,50€        28,00€        30,00€        

Verschil -3,25€         -7,57€         -5,95€         2,03€          

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. 1: Open tuinen. In de brievenbus: Gebruik van lavameel. Nieuws van leden.
Agenda.
 'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 2: Activiteitenkalender. Redactie en bestuur op zoek naar verster-
king. Wat zijn sporten. Wat is de knolbegonia toch een democratische plant. Tuinentocht voor liefhebbers.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 3:  Agenda 2021. Kevers doen het vuile werk. "On"kruiden
55, Ranunculus acris L: Scherpe boterbloem. Vogels deel 45: Gallinago: watersnip. Begin de dag met een lach.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Potgronddag 20 februari 2021. Uitnodiging en agenda alge-
mene ledenvergadering 27 maart 2021. Jaarverslagen 2019 en 2020. Fuchsia in woord en beeld: 'Theo Jeukens'.
Agenda activiteiten 2021. In Memoriam: Carla Fenijn. Overwintering locatie van de fuchsia's van Jac. Schrauwen.
 't Vrindje' (Regio 24, Midden Brabant) nr. maart: Activiteiten agenda 2021: voorlopig niets gepland. Uitslag fotowed-
strijd "foto en plant". Nieuwe wedstrijdplanten 2021. Insecten helpen-Je bent gek: Bijen en wespen.
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Algemeen:
 
Onderstaande geplande activiteiten zijn vanwege Covid-19 nog steeds onder voorbehoud.
 
Veredelaars die met hun planten naar de eerste keuring willen komen kunnen het beste eerst contact opnemen met
Jan de Groot of Lisanne Boom of de keuring daadwerkelijk door zal gaan. Over het definitieve doorgaan van de Vrien-
dendag leest u in het augustus-nummer van de Fuchsiana.
 Botanische groep:
 
Volgende vergadering: zaterdag 4 september 2021 bij Jan de Groot, details volgen later.
 
Op de website kunt u tegenwoordig, onder het kopje informatie, ook de Botanische Inventarislijst (BIL) vinden. Er
ontbreken hier erg veel goede foto's van botanische fuchsia's. We roepen hierbij alle leden op, die mooie foto's heb-
ben, deze beschikbaar te stellen. Bovendien de vraag om foto's te maken van uw botanische fuchsia's, zodat we een
collectie met goede foto's krijgen. Toesturen aan r.degroot7@chello.nl.
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep:
 
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 16 oktober 2021 bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
 BCK/Keuringen:
 
De eerstvolgende keuring staat gepland voor 31 juli 2021.
Deze zal plaatsvinden in Eemnes.
Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, tel. 035-5311887.
Aanvang keuring 10.15 uur, planten inleveren vanaf 9.00 uur.
 
Aanmelden voor beide keuringen kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen, deze is te vin-
den onder de UTC/ BCK.
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeldformulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Dorpstraat 79, 2935 AB Ouderkerk aan den IJssel, tel. 06 57167525.
 
In het vervolg dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude plant van tenminste 2 jaar oud.
 
De tweede keuring staat gepland tijdens de Vriendendag op 28 augustus 2021.
 
Gerard Rosema.
 

UTC NIEUWS

'Piper'                                                          Foto: Sjaak Loef
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LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 Juni 2021
 
12    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 1e contactmorgen, Museum "Terug in de tijd".
19    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
26    Regio 25, De Kempen. Busreis.
 Juli 2021
 
03    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Groot Fuchsiafeest.
17 en 18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend.
 Augustus 2021
 
14/21   Regio 20, Eiland van Dordrecht. Wedstrijddag.
21    Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
28    NKvF. Vriendendag (onder voorbehoud).
 September 2021
 
04    Regio 01, Friesland. Bijeenkomst.
04    Regio 08, Zuid-Gelre. Jaarvergadering en plantenwedstrijd.
04    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen, zuivelboerderij Weijers Buggenum.
08    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.
18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst plantenkeuring.
18    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
27    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
 Oktober 2021
 
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
18    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
30    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 November 2021
 
06    NKvF. Najaarsvergadering ledenraad.
06    Regio 01, Friesland. Najaarsledenvergadering.
19    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering. 
20    Regio 09, Noord-Holland Noord. Najaarsbijeenkomst.
 Januari 2022
 
07    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
08    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
15    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 Maart 2022
 
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
 September 2022
 
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
 
 

Kalender

35Fuchsiana Juni 2021



F. boliviana Foto: Sjaak Loef


