
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Fuchsiana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vriendendag geannuleerd
 Regio 13, Het Gooi, Eemland enVechtstreek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Open tuinen

57e jaargang no. 4 • Augustus 2021 Verschijnt 6 x per jaar



- Advertentie -

2 NKvF



Fuchsiana

Inhoudsopgave 57e jaargang - nr. 4 • Augustus 2021

Colofon............................................................................................................................................................ 04
Van de voorzitter.............................................................................................................................................. 05
Van de redactie.................................................................................................................................................06
Vriendendag geannuleerd................................................................................................................................. 07
Fotowedstrijd geannuleerd................................................................................................................................ 07
Product of Holland CCXXXIX.............................................................................................................................. 09
"On"kruiden, 31. Pastinaca sativa L: Pastinaak.................................................................................................... 10
UTC Nieuws......................................................................................................................................................12
Kleurenplaten 'Greenpeace' en 'Boerhaave'......................................................................................................... 13
Open tuinen..................................................................................................................................................... 17
Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek.......................................................................................................18
Ledensecretariaat............................................................................................................................................. 20
Van de bestuurstafel......................................................................................................................................... 22
Van de webmaster............................................................................................................................................ 24
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 25
Kalender...........................................................................................................................................................26
Fuchsia's in Aquarel - 121 'Esmee'......................................................................................................................27

 
 
 
 
 

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het OKTOBER-NUMMER van 2021 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 1 september 2021 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te
Waddinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

3Fuchsiana Augustus 2021



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hoofdbestuur 
 

Voorzitter: 
Cor van Empel 

Timmermannsweg 87, 5813 AM 

Ysselsteyn 
Tel. 0493-52 95 54 • voorzitter@nkvf.nl 
 

Secretaris: 

Margo Vaandrager 
Brugstraat 14, 1906 WV Limmen 

Tel. 072-505 17 89 • secretaris@nkvf.nl 
 

Penningmeester tevens 

vicevoorzitter: 
Cor Boom 

Henry Dunantstraat 19, 2861 VD 
Bergambacht. Tel. 06-12255029 •         

penningmeester@nkvf.nl 
 

Algemeen lid: 

Joke Koek 
Rembert Dodoensstraat 1, 2203 BR 

Noordwijk 
Tel. 071-361 08 87 • alg.lid2@nkvf.nl 
 

Ledensecretaris: 

Tiny van de Sande 

Bergstraat 4, 5298 VK Liempde 
Tel. 0411-63 15 91 • 

ledensecretaris@nkvf.nl 
 

Algemeen lid: 
Coen Bakker 

Dinkelstraat 7, 1972 NB IJmuiden 

Tel. 0255-53 50 07 •  
alg.lid1@nkvf.nl 
 

Voorzitter UTC: 

Jan de Groot 
Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg 

Tel. 0525-68 25 64 • 

utc.voorzitter@nkvf.nl 
 

Voorzitter redactie Fuchsiana:  
Sjaak Loef 

Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen 

Tel. 0182-64 91 20 •  

eindredactie@nkvf.nl 

 
 
Voorpagina: F. sanctae-rosae 
Groeiwijze: Opgaand 
Veredelaar: Ontdekt door Otto Kuntze april 1892. 

Komt voor in Peru en Bolivia tussen 1.400 en  
3.000 m. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Notulist: 

Leen Klok 
Abbewerveweg 1a, 3238 LH Zwartewaal 

Tel. 0181-46 18 69 • l.klok@planet.nl 

 
 

Redactie Fuchsiana: 
 

Gerard Rosema 
Harmelerwaard 17a, 3481 LC Harmelen 

Tel. 0348-44 29 65 • 

secretaris.redactie@nkvf.nl 
 

 
Ria Nauta 

Puntenburgerlaan 42, 3812 CE 

Amersfoort 
Tel. 033-465 08 72 •  

advertenties.redactie@nkvf.nl 
 

Vacature 
 

Webmaster: 

Ton van der Vorst 

Generaal Bentinckstraat 20, 

5623 GX Eindhoven 

Tel. 06-19196786 •    
webmaster@nkvf.nl 

 
Ereleden: 

Jan de Nie en Herman de Graaff. 

 
Bankrekeningnummer ledensecretariaat: 

ING Bank nr. NL32INGB0001691900 
 

Internet: www.nkvf.nl 
 
Facebook: www.facebook.com/NKvF1965 
 
ISSN nr.: 1382-2004 
 
Copyright: 
Zonder schriftelijke toestemming van de redactie  
mogen geen artikelen, foto’s en illustraties uit dit  
blad worden overgenomen of verspreid. 
 
Ontwerp & Vormgeving: 
Redactie Fuchsiana 
 
Druk: Editoo B.V. te Arnhem 
 

Achterpagina: ‘DebRons Party Girls’ 

Groeiwijze: Opgaand 
Veredelaar: Ron Monnier  

Foto: Ron Monnier 
 

 Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

4 NKvF



Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Eindelijk krijgen we met z'n allen wat meer lucht, de coronaregels zijn wat versoepeld en we
mogen thuis weer wat meer gasten ontvangen. Maar dat betekent niet dat we weer terug zijn
op het oude niveau. Zo is in onze videovergadering van de NKvF op 19 juni besloten om de
Vriendendag dit jaar niet door te laten gaan. Het hoe en waarom leest u op pagina 7 in dit
blad.
 
Ook in deze donkere tijden zijn er soms lichtpuntjes, zo werden Helma en ik op zaterdag 29
mei ‘s avonds om 22:30 uur gebeld door onze zoon Robbert dat we opa en oma waren gewor-

den van ons 5e kleinkind. Een meisje, genaamd Maan. Dat betekende zondagmorgen in alle vroegte naar Haarlem
vertrekken om onze nieuwste aanwinst te bewonderen. Het is toch altijd weer een wonder, zo'n klein schattig hum-
meltje. We zijn er heel blij mee.

Op 4 juni zijn we naar Oirschot afgereisd naar verzorgingshuis Sint Joris.
Daar woont sinds enkele jaren Noud Coppelmans. Noud is lid van regio
25 en 40 jaar lid van de NKvF en daarvoor werd hem de gouden speld
uitgereikt. Hierbij waren aanwezig zijn zus en schoonzus en van regio
25 het bestuurslid Jo van Thienen. De ontvangst was heel hartelijk, na
een kleine toespraak en de uitreiking van de speld was er koffie met
gebak. En toen was er tijd voor een praatje met Noud. Hij vertelde dat
hij in zijn goede tijd 400 soorten fuchsia’s had, ook maakte hij lange
tijd deel uit van het bestuur van regio 25 en werkte hij mee aan diver-
se shows. Even later kwamen de fotoboeken op tafel van zijn tuin en
daaruit bleek dat Noud een groot vakman is op fuchsiagebied. Maar
helaas heeft hij om gezondheidsredenen de tuin op moeten geven. Na
nog een prettig gesprek met alle aanwezigen was het weer tijd om de
thuisreis te aanvaarden.
 
Wat ook prettig is om te vermelden is dat ons oudste lid van het
hoofdbestuur, Coen Bakker, op 3 juli 82 jaar is geworden. Coen, nog-
maals, maar nu via de Fuchsiana, van harte gefeliciteerd, we hopen
dat je nog lang deel mag uitmaken van ons bestuur.
 
Op 19 juni is er een videovergadering met het hoofdbestuur geweest.
Eén van de agendapunten was, als de Vriendendag niet door kon
gaan, hoe de jubilarissen die 40 jaar lid zijn de speld thuis uitgereikt
zouden krijgen. Daar het dit jaar om 11 jubilarissen gaat was dat voor
de voorzitter een beetje veel om iedereen te bezoeken. Daarom is er besloten dat andere hoofdbestuursleden deze
taak ook zouden waarnemen, want we vonden het jammer dat we vorig jaar door de coronamaatregelen de spelden
via de post naar de jubilarissen toe hebben moeten sturen.
 
Onze volgende hoofdbestuursvergadering zal plaatsvinden op 25 september in Eemnes. Ik verheug me er op om ie-
dereen weer in levende lijve te zien, want dit vergadert toch een stuk prettiger. Op 1 juli 2021 is de nieuwe wet
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. Om alle regio’s hiervan goed op de hoogte te
brengen willen we in november alle regiovoorzitters, secretarissen, penningmeesters en ledenraadsleden uitnodigen
voor een bijeenkomst in Eemnes om uit te leggen wat deze wet inhoudt voor de fuchsiaverenigingen. Ook kunnen de
bestuurders, net als de vorige keer, weer eens met elkaar van gedachten wisselen.
 
Rest mij nog u een mooie zomer toe te wensen.
 
Cor van Empel.
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Van de redactie

Ria had een paar planten meegenomen voor Dominicus.

Wilde orchideeën tussen het gras.

Eigenlijk willen we het helemaal niet meer hebben over
Covid-19, maar je komt er nog niet onderuit.
Weer geen Vriendendag, niet alleen sneu voor de organi-
satoren maar voor ons allemaal.
Gelukkig gaan de bijeenkomsten van de Botanische
Groep en de Veredelingsgroep en niet te vergeten de
keuringen gewoon door!
Nu we alle vier, ik reken Dominicus natuurlijk ook mee,
tweemaal zijn gevaccineerd mogen wij gelukkig óók weer
samenkomen. Na het uitkomen van een nieuwe Fuchsia-
na komen we namelijk altijd bij elkaar om deze nog eens
kritisch tegen het licht te houden. Zo'n evaluatie vindt bij
toerbeurt plaats bij één van de redactieleden thuis.
Eén keer per jaar doen we dat in Friesland bij Dominicus
en Agnes Bergsma in Joure. Ook nu, om het juni-nummer
te bekijken. Sjaak haalt eerst Gerard op, vervolgens
halen we Ria op en dan, vaak de auto vol met planten en
stekjes van Jannie Loef en Ria, op naar het hoge noor-
den. Na een lange reis krijgen we eerst koffie met de be-
roemde Friese oranje koek en daarna gaan we aan de
slag!
Dominicus met zijn ruime redactionele ervaring verzorgt

nog steeds een deel van de Fuchsiana en levert met zijn
kritische opmerkingen waardevolle bijdragen aan het
eindresultaat. Na de evaluatie worden de taken voor de
volgende Fuchsiana verdeeld. Als er nog tijd over is gaan
we altijd nog even de tuin, of beter gezegd het landgoed,
van Dominicus in. Veel bijzondere planten en bloemen
kom je hier tegen, zelfs wilde orchideeën! Meestal nemen
we ook planten of stekjes mee terug.
 
Alweer een leuk artikel in dit nummer van Henk Hoefak-
ker, nu over een onkruid dat eigenlijk geen onkruid is
maar een voedselgewas dat in de vergetelheid is geraakt.
Je wordt wel nieuwsgierig hoe het zal smaken, vandaar
dat ik het niet kon laten een vrij gemakkelijk recept voor
u uit te zoeken (zie pagina 11). Trouwens, als u op de
website van een bekende grote supermarkt pastinaak-re-
cepten intypt krijgt u de meest heerlijke recepten voorge-

schoteld. Je kunt dan zien dat je pastinaak in verschillen-
de recepten kan verwerken.
 
Er prijkt ook weer een botanische fuchsia op de voorpagi-
na! Dit keer Fuchsia sanctae-rosae uit de sectie FUCHSIA
en behorend tot de decussata-groep, waartoe naastF. decussata ook F. fontinalis en F. ferreyrae behoren.
We proberen steeds ook aandacht aan deze groep binnen
de vereniging te besteden. U zult zich misschien afvra-
gen: wat doet deze groep eigenlijk precies en waarom is
deze groep zo belangrijk?
Botanische soorten zijn de basis voor nieuwe rassen. Het
gebruik van nieuwe botanische fuchsia's heeft in de be-
ginjaren van de vereniging de fuchsia-liefhebberij een
enorme boost gegeven!
 
Op allerlei manieren probeert de Botanische Groep zaad
of stekken van wilde soorten te verzamelen. Er worden
contacten gelegd met personen in het buitenland maar er
worden ook Botanische Tuinen in binnen- en buitenland
benaderd.
Zo wisselt Henk Hoefakker zaden uit met een tuinman
van de Botanische tuin in San Francisco, heeft Jan de
Groot contact met een Nederlander die in Ecuador woont
en ga ik zelf eind augustus naar een Botanische tuin in
Brest in Bretagne om de Franse fuchsia-collectie daar te
bekijken.
 
Op dit moment zijn leden van de Botanische Groep stek-
ken aan het maken van soorten die men in Frankrijk niet
heeft en maken zij stekken voor ons van soorten die wij
niet of niet meer hebben.
 
Door het verkrijgen van ontbrekende soorten hopen we
ook de veredelaars te inspireren om dit nieuwe bloed te
gebruiken bij hun kruisingswerk. En daar profiteert dan
de hele vereniging weer van!
 
Gerard Rosema.
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Vriendendag geannuleerd
Op zaterdag,19 juni jl. heeft het hoofdbestuur een videovergadering belegd om de problemen rond de Vriendendag te
bespreken.
 
Gebleken is dat wij deze dag in de Botanische Tuinen te Utrecht niet kunnen organiseren op de manier die wij ge-
wend zijn.
Er worden ons te veel beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld een kleiner veld voor alle activiteiten met slechts één tent
voor 13 personen in verband met de 1,5 m maatregel, geen ruimte voor het opstellen van kraampjes, geen ruimte
voor de fotowedstrijd.
Als het slecht weer is mogen er maar een beperkt aantal mensen in de kassen op het terrein en ze zullen met een
stoplichtsysteem gaan werken om het aantal mensen in de kassen te beperken. Tevens is de afstand naar de kassen
groot.
 
Op 18 juni hebben wij van onze minister-president gehoord dat er op 26 juni vele versoepelingen zouden komen.
Mocht het fout gaan en de besmettingen weer toenemen, dan zullen de strakke regels weer worden toegepast. Dit al-
lemaal wetende vinden wij dat het veel te onzeker en te risicovol is om een Vriendendag te organiseren!
 
Gezien al deze regels en onzekerheden hebben wij moeten besluiten om de Vriendendag definitief niet door te laten
gaan dit jaar, hoe teleurgesteld wij ook zijn om deze beslissing te moeten nemen en zijn de voorbereidingen stil ge-
legd.
 
Ook de fotowedstrijd is geannuleerd. In 2020 is deze digitaal via de website georganiseerd. Zowel qua aantal inzen-
dingen als qua aantal stemmers was dit helaas geen succes.
 
Wij hopen dat het jaar 2022 een beter jaar voor onze vereniging zal zijn en wij weer een prachtige Vriendendag kun-
nen organiseren zonder beperkingen!
 
Het hoofdbestuur.
 
 

Met het annuleren van de Vriendendag komt ook de fotowedstrijd te vervallen. In 2020 is besloten de fotowedstrijd
wel door te laten gaan, maar dan digitaal via de website van de NKvF. De deelnemende foto’s werden op de website
gepubliceerd en alle leden konden inloggen en op hun favoriete foto in beide categorieën stemmen.
 
Het aantal deelnemende foto’s en het beperkte aantal leden dat hun stem heeft uitgebracht maakte een eerlijke
stemming zeer discutabel. We hebben in 2020 een manier gevonden om tot een, naar omstandigheden, eerlijke uit-
slag te komen maar dit blijft een moeilijk punt. Om deze reden heeft het hoofdbestuur besloten de fotowedstrijd voor
2021 te annuleren. We hopen uiteraard dat de NKvF in 2022 weer een gezellige Vriendendag kan organiseren met
alle activiteiten die u van ons gewend bent, inclusief de fotowedstrijd.
 
De foto’s die dit jaar zijn aangeleverd worden in portefeuille gehouden voor de fotowedstrijd van 2022. Wilt u dan
toch andere foto’s aanleveren dan kunt u dat gewoon in uw mailtje aangeven, de nu aangeleverde foto’s zullen dan
worden verwijderd.
Sowieso is dit jaar niet verloren. U kunt namelijk wel foto’s maken, die u volgend jaar kunt aanleveren voor deelname
aan de fotowedstrijd. Er zijn twee categorieën waar u foto’s voor kunt maken:
 
             - Close-up fuchsiabloemen
             - Algemeen fuchsia’s
 
Cor Boom.

Fotowedstrijd geannuleerd
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Product of Holland CCXXXIX
Onlangs ontving ik het bericht dat de Botanische Groep
ging samenwerken met de alom bekende Orchideeënhoe-
ve om daar fuchsiaspecies onder te brengen. Dat bedrijf
liet bijvoorbeeld hun toenmalige arrangeur Cock Veldhuis
naar Borneo gaan om te kijken hoe wilde orchideeën in
de jungle echt groeiden. Zoiets zegt wel wat. Ze hebben
daar ook de mogelijkheid om in verschillende klimaatkas-
sen tegemoet te komen aan de eisen van verschillende
orchideeënsoorten. Dat is niet eenvoudig, want de familie
van de Orchideeën is één van de weinige die praktisch
over de hele wereld verspreid voorkomt. Mogelijk kunnen
lastig te houden fuchsiaspecies van deze voorzieningen
mee profiteren. In het begin van de fuchsialiefhebberij in
ons land hadden we hier alleen de eenvoudig te kweken
species zoals verschillende vormen van F. magellanica,F. arborescens, F. boliviana en F. fulgens, net als een
aantal species of hybriden uit de sectie Encliandra. Net
als de meeste cultivars kwamen die allemaal uit het Vere-
nigd Koninkrijk.

Aan het eind van de jaren zeventig werd de Veredelings-
groep opgericht en één van de punten waar men van uit-
ging was: als je naast de duizenden bestaande cultivars
iets nieuws wilde kweken moest je onwaarschijnlijk veel
geluk hebben of uitgaan van niet eerder gebruikte ou-
ders. En die bestonden in de vorm van een stuwmeer vol
nooit in cultuur gebrachte species. Alleen wij hadden die
niet. Gelukkig kwam er een aanbod van de American
Fuchsia Society om stekken van species te halen uit de
collectie van Berkeley, de Botanische Tuin van de Univer-
sity of California. Dat gebeurde in maart 1982. Als er één
schaap over de dam is volgen er meer. Ook in Engeland
ontstond meer belangstelling voor meer species in hun
collecties en ook door uitwisseling met hen hadden we in
Nederland op een goed moment de grootste collectie
wilde fuchsia's in cultuur. Maar hebben is nog niet hou-
den. De inmiddels opgerichte Botanische Groep ontwierp
een systeem om te waarschuwen als een bepaalde spe-
cies bij één van de leden verdween om zo te voorkomen
dat die soort verloren zou gaan.
Helaas is gebleken dat het wel helpt maar niet afdoende
is. Onze langst zittende voorzitter, Nicolaas Aalhuizen, die
eigenlijk een orchideeënliefhebber was, zei mij eens dat

Als er één schaap over de dam is...

orchideeën gemakkelijker waren dan fuchsia's en als ik
de ervaringen met sommige species zie, kan ik hem geen
ongelijk geven. Momenteel gooien vooral de hittegolven
van de afgelopen jaren roet in het eten. Drude Reiman,
de eerste voorzitter van de Botanische Groep, was de
eerste die heeft geprobeerd het risico te spreiden buiten
de NKvF door species planten te schenken aan de Am-
sterdamse Hortus.
Ook daar verdwenen de lastige soorten, wat we merkten
toen gevraagd werd het restant opnieuw op naam te stel-
len. Mia Goedman, haar opvolgster, deed een poging met

de Hortus Botanicus van de Universiteit van Groningen,
maar zonder blijvend resultaat. U vraagt zich misschien af
wat de zin is om planten die zo moeilijk zijn te houden
koste wat kost te willen bewaren. Wij hadden het geluk
de stekken uit Berkeley net voordat de Verenigde Staten
getroffen werden door de Braziliaanse fuchsiamijt hier-
heen te halen. Naar ik hoorde is daar in de jaren tachtig
veel verloren gegaan. Op hun oorspronkelijke groeiplaat-
sen zullen de meeste overleven, maar door bosbranden,
ontginningen of ander natuurgeweld zullen vaak kleine
groeigebieden kunnen verdwijnen. Zou het ooit zo ver
komen dat in het wild uitgestorven soorten dankzij de
hulp van liefhebbers kunnen worden teruggeplaatst?
 
Lisse, 5 juli 2021                                     H.J. de Graaff.
 

'Machu Picchu' een 'Speciosa'- hybride        Foto: H.J. de Graaff

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Arels Oranje Gloed'             Foto: Sjaak Loef
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“On”kruiden, 31. Pastinaca sativa L.: Pastinaak
Plinius en Columella hebben ooit de geslachtsnaamPastinaca aan de daaraan nauw verwante Peen (Daúcuscaróta) gegeven maar later, in de middeleeuwen, werd
deze voor de Pastinaak gebruikt. Het woord pastinaca is
afgeleid van het Latijnse pastinum: hak of eenvoudige
ploeg, omdat de wortel als hakvrucht verbouwd werd.
Een andere mogelijkheid is dat pastinaca afkomstig is van
pastinare: omspitten, uitgraven; hier van de eetbare wor-
tel. Een andere opvatting is dat het slaat op pastus:
voedsel, naar het gebruik van de eetbare wortel.
  

De soortnaam sativa slaat op het gezaaid en verbouwd
worden, dus tot voedsel dienend. De Pastinaak werd lang
niet meer voor dit doel geteeld, want ze is door
de Peen (Daúcus caróta) geheel verdrongen. In de acht-
tiende eeuw werd de plant al niet meer als cultuurgewas
verbouwd en zij verwilderde meer en meer. Het gevolg
hiervan is dat de plant thans algemeen voorkomt langs
wegen en dijken en op open en bebouwde gronden. Maar
de laatste jaren wordt hij toch ook weer gekweekt en als
een van de vergeten groentes op de markt gebracht. Hij
ligt nu vaak weer in de groentewinkel en is dus niet meer
zo vergeten.
 

Penwortel.                                            Foto: Jeroen van Arkel

De pastinaak komt in het wild voor en bloeit als tweejari-
ge plant van juli tot september met een geelachtig
bloemscherm op een 60-90 cm lange stengel. De wilde
pastinaak komt in België en Nederland voor in bermen, in
de uiterwaarden, op dijken en ook op open plekken in de
duinen.
Van oorsprong komt hij uit Zuid-Europa. Hij was al be-
kend bij de Grieken en de Romeinen. Maar zij werd al
heel vroeg door de Romeinse soldaten naar het noorden
meegenomen om daar verbouwd te worden. Het bleek
dat de Pastinaak in het noorden veel groter werd. In
Zwitserland verbouwden de paalbewoners de Pastinaak
al. Bij opgravingen is het stuifmeel van pastinaak daar
gevonden, samen met stuifmeel van andere voedingsge-
wassen.
Een dergelijke suikerrijke en voedzame plant moest wel
in aanmerking komen om aangeplant te worden. Vanwe-
ge zijn zoete smaak werd hij ook wel als honingvervanger
gebruikt. Een Duitse volksnaam luidt Zuckerwurzel, het-
geen een nadere uitleg overbodig maakt. Jacob Cats
kende de plant eveneens en dichtte:"Veracht geen cykorey, veracht geen pastinaken, Sij konnen voor u volck bequame spijse maken."
 
Overigens is de Pastinaak lang niet zo zoet als de Peen.

Bloeiwijze.                        Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten

In de middeleeuwen werd de Pastinaak vooral als vervan-
ger van de aardappel gegeten die toen nog niet bekend
was en er waren niet veel andere zetmeel gewassen. In
Engeland en Ierland is de “witte wortel” bekend gebleven
en door immigranten ook meegenomen naar Amerika
maar ook daar vervangen door de aardappel. Nu is het
daar een lastig onkruid.
We vinden de plant ook in de Capitulare de villis. Deze
Capitulare de villis was een verordening van Lodewijk de
Vrome uit 795 om bepaalde planten en bomen op zijn
landgoederen aan te planten, hetzij als voedselplant, het-
zij als geneeskruid. De Pastinaak komt daarin voor
onder: Pastinacas.
Opvallend is dat vlak daaronder de cavitus: peen staat
vermeld. Hieruit moeten we opmaken dat al heel vroeg
beide soorten naast elkaar verbouwd werden. Een opvat-
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ting dat het twee namen zouden zijn voor een en dezelf-
de plant gaat niet op omdat de bloemkleuren te sterk
verschillen; bij de Pastinaak is die geel en bij de Peen wit.
Een dergelijke, vroeger tot voedsel dienende plant, heeft
uiteraard, al naar de streek, een dialectische vorm of ver-
bastering gekregen. De meest voorkomende namen zijn
Pinksternakel (heeft niets met Pinksteren te maken), Pa-
ternakel, Pasternken, Pinksternak, Pastinakel, Wildepastinake en Moespastinake.
Daar de penwortel veel gelijkenis vertoont met die van de
peen ontstonden namen als Dolle pee, Wittepeen en Witte wortel. Dit witte in tegenstelling tot de
rode penwortel van de Peen. Bij Heukels vinden we zon-
der nadere aanduiding de namen More(n) en Tammemoren; deze zullen hun oorsprong wel hebben gehad in
wat we in ‘Den grooten Herbarius met al sijn figueren Die
Ortis sanitatis ghenaemt van 1514’ vinden. Daar komt zij
voor als Moeren en Tamme moeren.
Bij L. Fuchs (1543) staat ze als Morkens geboekstaafd.
Deze namen zijn afkomstig van de Oud Duitse
woorden Moraha en Morha waarmede men in eerste in-
stantie wel de peen zal hebben bedoeld. De huidige Duit-
se naam voor deze laatste is Möhre. De reeds genoemde
volksnaam Dolle pee op Overflakkee heeft niets te maken
met dol in de betekenis van gek of duizelig worden na
het eten van de wortel, maar is te verstaan als tegenstel-
ling tot tam of gekweekt, dus wild en oneetbaar. Deze
naam moet dus wel ontstaan zijn nadat de Pastinaak niet
meer als voedsel gekweekt werd.
Net als de winterwortel kan pastinaak zowel rauw als ge-
kookt of gestoofd worden gegeten. De pastinaak kan ook
gebakken worden of tot stamppot verwerkt. Gefrituurde

Zaadvorming.                                      Foto: Jeroen van Arkel 

pastinaak lijkt op aardappelchips. De pastinaak wordt
onder andere gebruikt als ingrediënt van hutspot en
maakte deel uit van de hutspot zoals die bij het Leidens
ontzet van 1574 werd gegeten. Deze oer-Hollandse huts-
pot bestond uit Pastinaak, Peen, Ui en vlees maar was
dus gemaakt door de vluchtende Spanjaarden.
De Pastinaak heeft niet veel last van insecten, slakken of
konijnen. Ze lusten het blijkbaar niet. Ook zijn er weinig
insecten die de bloemen bezoeken. Maar er is een licht-

puntje. De uit het zuiden oprukkende schitterend mooieKoninginnenpage heeft zijn kroost geleerd het te eten.
De rupsen leven voornamelijk op verschillende scherm-
bloemige planten en dus ook op de Pastinaak.
 
Henk Hoefakker.

Bijgerecht voor 4 personen:
 
2 pastinaken
4 wortels
2 eetlepels olijfolie
   snufje zout en peper
   snufje oregano
2 tenen knoflook
  wat peterselie
2 eetlepels geraspte parmezaan
 Bereiding:
 
Verwarm de oven op 200 graden. Schil de pastinaken en
wortels en snijd in plakken. Doe de plakken wortel en
pastinaak in een grote kom. Schep de olijfolie, peper,
zout, oregano en fijngehakte peterselie erdoor. Pers de
knoflook erbij uit en schep er ook door. Verdeel de wortel
en pastinaak in een ovenschotel. Rooster de groenten ca.
25 minuten in de oven en schep halverwege een keer
om. Bestrooi voor het serveren met wat geraspte kaas.
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UTC NIEUWS
Algemeen:
 
Onderstaande geplande activiteiten zijn vanwege Covid-19, en ondanks de versoepelingen, nog steeds onder voorbe-
houd. Dus bent u van plan om aan een van deze activiteiten deel te nemen, neem dan voor de zekerheid even con-
tact op met de voorzitter of secretaris van de betreffende groep.
 Botanische groep:
 
Volgende vergadering:
 
Zaterdag 4 september 2021 bij Jan de Groot,
Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg, tel. 0525-682564.
De leden krijgen nog een uitnodiging en agenda toegestuurd.
 
Op de website kunt u tegenwoordig, onder het kopje informatie, ook de Botanische Inventarislijst vinden (BIL). 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 goede foto's krijgen.
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep:
 
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 16 oktober 2021 bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
Aanvang: 10.30 uur.
 BCK/Keuringen:
 
De  tweede keuring staat gepland voor 28 augustus 2021.
Deze zal vanwege het niet doorgaan van de Vriendendag plaatsvinden in Eemnes,
Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, tel. 035-5311887.
Aanvang keuring 10.15 uur; planten inleveren vanaf 09.00 uur.
 
Aanmelden voor deze keuring kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen; deze is te vinden
onder de UTC/ BCK.
 
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeldformulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Dorpstraat 79, 2935 AB Ouderkerk aan den IJssel, tel. 06-57167525.
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.
 
Gerard Rosema.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    'Christina Schär'                                                Foto: Aat van Wijk12 NKvF



'Greenpeace', de Graaff 1981 NL.     AFS nr. : 1857
Afstamming 'Speciosa' x 'Ting-a-Ling' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Greenpeace' is een typisch voorbeeld van de behoefte bij veredelaars in een tijd dat we in ons
 
land nog weinig species bezaten, om toch botanisch materiaal te gebruiken als 'Speciosa', een
 
hybride van F. splendens en F. fulgens. Zo ontstond een buitenbeentje als 'Greenpeace' en dat
 
was ook de bedoeling. Die naam gaf ik toen de vernoemde vereniging zich nog inzette voor het
 
leven op aarde, bijvoorbeeld tegen de walvisvaart en atoomproeven. Qua kleur is er geen
 
vergelijkbare fuchsia met het ongewoon absintgroen in bloembuis en kelk en heel licht roze
 
zonder adering in de kroonbladen. In de zon kleuren de zeer gedrongen bloembuis en de
 
kelkbladen helaas rood aan. In de winter, het gaat hier om een cultivar die het jaar rond kan
 
bloeien, is de bloemkleur het mooist met bloemen in vertakte trossen aan het eind van de
 
stengels. 'Greenpeace' is van nature een opgaande groeier maar het kost wel wat inzet om er
 
een netjes vertakte struik van te maken. Vermeerderen door stekken gaat gelukkig gemakkelijk.
 
De plant staat het liefst op een koele plaats zonder direct zonlicht. Dit ook in verband met de
 
delicate bloemkleur. Voor verdere veredeling is 'Greenpeace' helaas onbruikbaar gebleken. Wat
 
niet verwonderlijk is als men de vaak vervormde stempels ziet en de tot kleine blaadjes
 
vervormde meeldraden.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Greenpeace' Foto: Sjaak Loef



'Boerhaave' Foto: Coen Bakker



'Boerhaave', van Wieringen 1970 NL.  AFS nr.: ---
Afstamming onbekend

 
 
 
 
 
De heer van Wieringen uit Voorhout introduceerde in 1970 niet minder dan acht nieuwe
 
fuchsiacultivars in een tijd dat we hier nog maar weinig verschillende fuchsia's hadden. Hoewel
 
er naar de huidige normen gezegd kan worden dat er niets nieuws bij zat, waren het allemaal
 
goede gemakkelijke groeiers met een aantrekkelijk uiterlijk. Niet voor niets was de heer van
 
Wieringen hovenier en had hij een bloemenwinkel en kweekkas in het centrum van het dorp.
 
Een echte vakman dus. Over de oorsprong van de planten wordt in het duister getast en van de
 
afstamming is niets bekend. De meest populaire van de acht was 'Kwintet', waarvan de naam
 
slaat op het in 1970 vijfjarig bestaan van de NKvF. Op een goede tweede plaats komt
 
'Boerhaave', genoemd naar de tot over onze grenzen beroemde medicus, botanicus en
 
chemicus en daarbij ook nog hoogleraar aan de Leidse Universiteit Herman Boerhaave (1668 -
 
1738). Als plantkundige maakte hij de Leidse Hortus Botanicus tot een wereldbekend
 
studiecentrum. De cultivar 'Boerhaave' valt op door de mooie bloemvorm met de lange dunne
 
bloembuis en de lange smalle wat teruggeslagen kelkbladen. De bloemkleur is overwegend
 
rood, hoewel de kroonkleur aan het "gewone" roodpaars van fuchsia's laat denken. De bloei is
 
overvloedig aan een zelfvertakkende struik. De natuurlijke groei is opgaand met wat slappe
 
takken, waardoor naast een bossige plant ook een halfhanger kan worden gerealiseerd. Helaas,
 
met de opwarming van de aarde in gedachten, moeten we 'Boerhaave' beschermen tegen te
 
grote hitte. Het blijft desalniettemin een voor liefhebbers aantrekkelijke plant. Deze cultivar werd
 
één keer gebruikt als vaderplant voor 'Lindsay Couweleers'.
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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Gezien de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus is het verstandig om altijd vooraf 

contact op te nemen met de tuinbezitters teneinde te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen. 

Naam Adres en e-mail Woonplaats Telefoon Datum en 
tijdstip 

Regio 01 Friesland  

Fam. Kuiper Schoterlandseweg 35 8413 NL  Oudehorne 06-51933513 28 en 29 
augustus 

Fam. 
Westerhuis 

Stadhoudersweg  8 9076 AC  St. Anna-
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 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. 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 

Regio 17 Rijnland 

Nico van der 

Kroon 

Aalsmeerderdijk 71 1438 AT Oude Meer 020-6570011 Na telefonisch 

overleg 
 

Open tuinen
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Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek
 

 

Het is allemaal begonnen tijdens de oprichtingsvergadering 

van onze regio in 1988 in het restaurant “De Generaal” te 

Baarn. Daar werd toen het eerste bestuur gekozen. 

 

In 1990 werd te Hilversum onze eerste fuchsiashow 

georganiseerd. Na deze show nam het ledenaantal snel toe 

tot we begin 2000 zo’n 220 leden hadden. Vanwege het 

succes van de show werd besloten dit om de twee jaar te 

organiseren. Dit hebben we kunnen doen tot onze laatste 

show in 2013 bij het verzorgingshuis “Theodotion” te Laren.  

 

De bewoners stonden dan versteld hoe hun bostuin 

binnen een week in een prachtige fuchsiashow 

veranderde. En de activiteitencommissie van het 

huis vertelde ons dat sommige bewoners, die 

anders nauwelijks buiten kwamen, tijdens onze 

show dagelijks onder begeleiding door de tuin 

wilden wandelen. Dat was voor ons de grootste 

waardering.  

Vooral door het wegvallen van een aantal 

grootleveranciers van showwaardige planten is het 

moeilijk geworden nog een show van een dergelijke 

omvang te organiseren. 

Het ledenaantal bedraagt nu 70. 

 

Helaas is het door Corona nu even anders, maar 

normaal beginnen we het verenigingsjaar met de 

nieuwjaarsreceptie en vervolgens een algemene 

ledenvergadering annex ledenbijeenkomst in maart. 

Verder zijn er dan ledenbijeenkomsten in juni en 

oktober. Op de ledenbijeenkomsten worden dan 

sprekers uitgenodigd, zoals fuchsiakwekers die ons 

dan over nieuwe hybriden komen vertellen, of snoei- 

demonstraties geven. Maar ook natuurfotografen die met lichtbeelden de prachtige natuur in onze 

regio tonen. Maar ook wordt de cultuurhistorie van onze regio niet overgeslagen. Voor het bijwonen 

van de bijeenkomsten wordt vooraf in ons regioblad “De Vier Jaargetijden” een uitnodiging naar de 

leden gezonden. Na de bijeenkomst in 

maart worden ook de wedstrijdstekken 

uitgedeeld en de laatste keer vond de 

keuring plaats op de dag van de 

barbecue. Dit jaar is de wedstrijdstek niet 

uitgedeeld, we hopen volgend jaar dit wel 

weer te doen. Dan zullen er ook weer 

stekken gemaakt en ingekocht worden 

voor de stekkenmarkt(en). 

Daarnaast worden er stekkenmarkten, een 

stekkenruilochtend, de gezamenlijke 

inkoop van potgrond, een busreis, 

opentuinen en een barbecue 

georganiseerd. Waarvan er dit jaar ook 

nog een paar op de agenda staan. 
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Normaliter wordt er met de busreis een tuin of meerdere tuinen bezocht en na de lunch wordt als  

vaste prik een fuchsiakwekerij bezocht. De meeste leden zeggen dan bij voorbaat dat ze geen planten 

meer aanschaffen of stekken meenemen, want ze hebben er al genoeg, het wordt tijd om te 

minderen. Het zal u echter niet verbazen dat de bagageruimte van de bus op de terugweg weer 

helemaal volstaat met planten en stekken. Het is dan wel weer waar dat het niet alleen fuchsia´s zijn. 

 

Namens het bestuur regio 13, 

Janneke Langbroek. 
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Ledensecretariaat
 
 
Juli 2021 
 
Overleden:  

 

Mevrouw van Reeden-Broer  Regio 08, 45 jaar lid NKvF 

De heer W.J. Ruyter        Regio 26 

 
Nieuwe leden: 

 
Mevrouw M.B.J. Busschers  Regio 06 

De heer A.J. Houtekamer  Regio 23 
De heer  M.B.J. van Loo   Regio 09 

De heer  P.J. Pijpers   Regio 07 

De heer  A. Tighelaar   Regio 15 
        

25 jaar lid:      30 jaar lid: 
 
Mevrouw I.P. de Boer-Dammers  Regio 01 De heer A.M. van der Aa  Regio 24 

Mevrouw M. Bol-Schmidt  Regio 11 De heer J. van Baalen   Regio 19 
De heer J.G. Broere   Regio 19 Mevrouw T. de Boer-Bosma  Regio 01 

Mevrouw Th. Claes    Regio 25 (B) De heer E.A.E. Borkens   Regio 05 
De heer J. Damen    Regio 06 Mevrouw J.J. Bouma-Woestenenk Regio 07 

De heer H. Eggenberger   Regio 24 (CH) Mevrouw W.C.M. van Bragt  Regio 23 

De heer P. Foget    Regio 03 De heer F.M. Buitendijk   Regio 07 
Mevrouw V. Geels-Bakker   Regio 09 De heer J.F.M. Cornet   Regio 23 

De heer P.G. Golverdingen   Regio 20 Mevrouw W.L. Couperus-Talsma Regio 01 
Mevrouw G.M. Hoeksema  Regio 03 Mevrouw A. Dingemanse-van Dam Regio 15 

De heer A. Hoogerdijk    Regio 19 De heer T. van Drie   Regio 13 
Mevrouw W. Kartoredjo   Regio 11 De heer B. van Esch   Regio 24 

De heer E. Klijn    Regio 15 De heer A.J.M. Grandia   Regio 09 

De heer H.O. Köhler    Regio 13 Mevrouw P.C. Haak-Boonstoppel Regio 17 
De heer F. Kremer    Regio 24 De heer G.J. Hasselerharm  Regio 05 

Mevrouw Mampaeij-Rovers   Regio 23 De heer F.A.M. van Heiningen  Regio 28 
De heer B. Marsman    Regio 05 De heer M.H. Hesen   Regio 28 

Mevrouw F.H.M. Meerveld-Kleis  Regio 11 De heer J. van den Hoek  Regio 07 

Mevrouw Th. van Mispelaar   Regio 07 De heer J. Huisman   Regio 15 
De heer H. Morren    Regio 11 Mevrouw I. van Jaarsveld-Stuiver Regio 01 

Mevrouw F. Oosterkamp-Jonkers  Regio 01 De heer M.G. Jansen   Regio 24 
De heer J.W. Post    Regio 03 De heer R.H. Kaspers   Regio 05 

De heer P. van de Sande   Regio 24 Mevrouw R. Klijnstra-Hoekstra  Regio 01 

Mevrouw G.E. van Schie   Regio 13 De heer K. Klunder   Regio 03 
De heer A. Smaling    Regio 21 De heer J. van Knippenberg  Regio 28 

De heer A.G. Spooren    Regio 09 De heer J.M. Kools   Regio 23 
De heer W.K. Vaandrager   Regio 09 De heer O.B. Leget   Regio 13 

De heer G.J.C. Verhagen   Regio 17 De heer D.H. v.d. Lelie   Regio 01 
Mevrouw M. Zomer    Regio 03 De heer J.C. Looyen   Regio 18 

       De heer F.A. van Mameren  Regio 26 

       De heer P.M. Meijer   Regio 17  
De heer C.M. van den Nieuwelaar Regio 26 

De heer A.J. Nieuwenhave  Regio 06 
De heer A.J.M. Nouwens  Regio 25 

De heer A. Rigter   Regio 05 

Mevrouw H. Roffel- Oord  Regio 03 
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Vervolg 30 jaar lid:     35 jaar lid: 
 
Mevrouw E.M. van Rossenberg-Griffioen  Regio 15 De heer C. Aerts   Regio 23 

De heer P. Snels     Regio 24 De heer J.C.L. van den Berg  Regio 28 

De heer W. Stam     Regio 09 De heer H.P.L. Joosten   Regio 26 
De heer P.C. Tilburgs     Regio 11 De heer P.J. van Kruijsdijk  Regio 25 

De heer G. Verdaasdonk    Regio 23 Kwekerij Lokhorst   Regio 01 
De heer A.T.P. Verschoor    Regio 20 Mevrouw M.A. Rijkaart Van Cappellen Regio 20 

De heer C.J. Vonk     Regio 13 De heer E. Scharf   Regio 25 

Mevrouw D. van der Waal    Regio 20 Mevrouw A. Smeenk   Regio 06 
De heer G. Warmels     Regio 03 De heer W.S. de Vries   Regio 01 

Mevrouw J.A.G. Weijers     Regio 28 
Mevrouw A.W.M. van Wessel    Regio 13 

De heer F.M. Westhoff     Regio 06 

De heer P.J.M. Wibier     Regio 21 
Mevrouw J.H. de Wilde     Regio 07 

Mevrouw H.C.M. Workel-Lenferink   Regio 05       
 
40 jaar lid:      45 jaar lid: 

 
De heer G.J. v.d. Brink     Regio 07 Mevr. W. Laus    Regio 01 

De heer A.A. Coppelmans, K. 1145   Regio 25 De heer A. Moerman   Regio 19 
De heer W.A. Denekamp    Regio 05 De heer P.G. Schouten   Regio 13 

Mevrouw J. Heinstman     Regio 05 Mevrouw P. Venema-Hollestelle  Regio 11 

De heer F.P. Kroon     Regio 17 De heer A. van Wijk   Regio 03 
De heer N. van der Kroon    Regio 17 

Mevrouw J.J. Lutters     Regio 19 
Mevrouw D. Meuleman     Regio 07 

Mevrouw H. Soer-Haar     Regio 03 

De heer J.P.M. van Stralen    Regio 09 
De heer J. v.d. Veen     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 is per 1 januari 2021 niet verhoogd 
en blijft € 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. The contribution has not been increased as of 

January 1, 2021 and remains € 30.00 per year. Roommates and youth members up to the age of 18 years 

€ 15.00 per year. A giro collection form will be sent after registration. 
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A. 

 
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 
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Van de bestuurstafel
 
Ik heb u in april 2020 verteld hoe ik in het hoofdbestuur ben gekomen en heb u vervolgens 
een paar leuke diagrammen laten zien uit de jaarcijfers en de begroting. Dit keer wil ik graag 
iets meer vertellen over de regionale financiële verslagen. 
 
Sinds boekjaar 2012, dus vanaf 2013, vraag ik jaarlijks de door de leden goedgekeurde 
financiële verslagen van de regio’s op. Nu vraagt u zich wellicht af wat het hoofdbestuur 
hiermee doet. Alle ontvangen financiële verslagen verwerk ik tot een enigszins leesbare 
cijferbrij, aangevuld met wat diagrammen om bepaalde gegevens ook in één keer inzichtelijk 
te maken.  
 
Het heeft best wel moeite gekost om het vertrouwen van de regiobesturen hierin te vinden 
want men was bang dat het hoofdbestuur via deze weg aan de regionale banksaldi zou 
willen komen om deze vervolgens af te romen ten gunste van de landelijke vereniging.  
Hier geldt één simpel antwoord op: dat wil het hoofdbestuur niet en het kan ook niet 
omdat het bezit is van uw regio, die een zelfstandige vereniging is. 
Helaas zijn er nog steeds regio’s die de jaarcijfers niet aan durven te leveren of deze 
aanleveren zonder balans, dus zonder banksaldi en dergelijke. Als de balans ontbreekt, is het 
financieel verslag incompleet en kan het helaas niet verwerkt worden omdat het een scheef 
beeld zou geven in het totale rapport. Ook de balansgegevens worden, zeer discreet, 
verwerkt in het totaalrapport dat uiteindelijk in de ledenraad wordt besproken en via de 
ledenraad aan alle regio’s wordt verstrekt. 
Overigens ziet alleen ondergetekende, de landelijke penningmeester, de financiële verslagen 
van de regio’s. Deze worden niet aan anderen verstrekt of ter inzage gegeven. De leden van 
het hoofdbestuur zien niet meer dan wat de ledenraad en u als lid te zien krijgt.  
 
 
Dit rapport kunt u inzien omdat het, na goedkeuring door de ledenraad, wordt gepubliceerd 
op www.nkvf.nl onder menu Regio’s – Algemene documenten. 
Dit rapport heeft meerdere bedoelingen. 

- Informatie voor regiobesturen omdat het rapport is onderverdeeld in kosten- en 
opbrengsten die voor vrijwel alle regio’s gelden. 

o Uiteindelijk kan in het rapport gekeken worden hoe de eigen regio het doet 
t.o.v. andere regio’s.  

o Het belangrijkste is het onderdeel waar de gemiddelde kosten per kostenpost 
zijn verwerkt met de hoogste en de laagste onder de regio’s. Deze cijfers kan 
uw regiobestuur vergelijken met de eigen cijfers. Dit kan ertoe leiden dat uw 
regiobestuur andere regiobesturen benadert om eens van gedachten te 
wisselen en informatie en ervaringen uit te wisselen. 

- Informatie voor het hoofdbestuur hoe de regio’s reilen en zeilen. Op die manier 
hopen we tijdig te signaleren als een regio financieel in de problemen dreigt te raken. 

o Hier is nu nog geen sprake van, er is wel sprake van problemen om de 
bezetting in de regiobesturen op peil te houden maar dat kunnen we helaas 
niet aflezen uit de financiële gegevens. 

- Voor het hoofdbestuur dient het rapport als achterliggend stuk voor beleidsbepaling.  
o Met name bij de jaarlijks vast te stellen contributieverhoging is het van belang 

dat we weten hoe de regio’s draaien.  
o Als blijkt dat regio’s massaal in de problemen komen, zou het rapport ertoe 

kunnen leiden een verhoging van de regioafdracht voor te stellen, een deel 
van de contributie wordt immers door het hoofdbestuur overgemaakt aan de 
regiobesturen. 

o Ook kan ik als penningmeester beoordelen of regiogrootte of andere factoren 
van invloed zijn op het beleid bij contributieverhoging en regioafdracht. 
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Om u een beeld te geven van wat u kunt verwachten, laat ik u hieronder een klein stukje uit 
het rapport zien, waarbij u ook ziet hoe de regionale cijfers vergeleken kunnen worden met 
die van buurregio’s of de landelijke gemiddelden. 
 

 
 
Het aantal regio’s dat de jaarcijfers aanlevert, blijft steken op de helft van het totale aantal. 
Over 2019 waren dat 12 van de 23 regio’s. Dat is heel jammer, want een echt goed en 
relevant rapport kunnen we pas opleveren als alle regio’s hieraan meewerken. 
Als u het rapport leest, en u ziet uw regio niet vermeld staan op pagina’s 10 en 11, dan zijn 
de cijfers voor uw regio dus niet verwerkt. Vraag hier dan naar bij uw regiobestuur. Het is in 
het belang van de volledige NKvF dat het hoofdbestuur onvoorwaardelijk inzicht heeft. U als 
lid heeft ook het volste recht op informatie hoe uw regio het doet ten opzichte van andere 
regio’s. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Boom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Dream Maker'           Foto: Elisabeth Barrier
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Van de webmaster
 

 

 

Onlangs hebben we aangegeven dat we volop bezig waren met de Botanische Groep. De verzamellijst geeft 

een overzicht van planten die aanwezig zijn en gewenst. Hierna kwam Jan de Groot (voorzitter UTC) op het 

idee om een overzicht te presenteren zoals bij de CIL. Na wat puzzel- en programmeerwerk kunnen we u nu 

melden dat de Botanische Inventarislijst (BIL) een feit is geworden. We zijn ondertussen ook hier nog volop 

bezig alle gegevens en foto’s te plaatsen, maar het overzicht mag er al zijn. U vindt deze link terug bij de 

rubriek INFORMATIE. 

Het zoeken gaat zoals bij de CIL en we hebben veel goede dingen van de CIL overgenomen. 

Ook zijn diverse planten al voorzien 

van een beschrijving die zichtbaar 

worden met de groene link. 

 

We zijn ons ervan bewust dat we nog 

veel moeten aanpassen, maar geven u 

alvast de mogelijkheid om kennis te 

maken met dit nieuwe programma. 

 

Alvast veel kijkplezier. 

Ton van der Vorst. 
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Regiobladen en regionieuws 
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 'De Bellenbode' (Regio 06, Oost-Gelderland) nr. 2:  Op de koffie bij Theo Ketterink. Open tuin fam. Elsman.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 4: Agenda 2021. Uitnodiging uitje naar Zetten op 14 augustus
2021. Vogels deel 46 Meerkoet Fulica atra. 
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 1: Agenda 2021. In de kantlijn door Ad
van Vliet. Ineke's (tuin)dagboek. Aquarel en songtekst fuchsia 'Herman Finkers'.
 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 4: Open tuinen bestuursleden 2021. Activiteitenkalender 2021.F. procumbens.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 49: Fuchsia gezocht en gevonden. Vriendendag geannuleerd. Winterharde
fuchsia's. Fuchsiashow "Fuchsiade" in Madestein, Den Haag. Regioprogramma.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Activiteiten 2021/2022. In gesprek met fam. van Vliet. Eigen ervaring met
bestrijding taxuskever.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 2: Ode aan fluitenkruid. Verslag excursie op 17 april naar kweke-
rij Zeelenberg. Activiteiten 2021. AVG en WBTR. Fuchsia in woord en beeld 'Monika Dare'. Waar of niet waar: Gebruik
koperen stuiver tegen muggen- en horzelbeten. Wedstrijddag 21 augustus 2021 bij kwekerij Zeelenberg in Dongen.
Fuchsia 'Firecracker'.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: AVG en WBTR. Open tuin in 2021. Jaarverslag 2020. Fotowed-
strijd. Activiteiten 2021.
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 92: Jaarplanning 2021/2022. Open tuindag en fietstocht op 4 juli 2021.
Het opvoeden van de wedstrijdplanten. Andere kruiden: Bergamot.
 'Peel- en Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 2: Bezoek aan Zuivelboerderij Weijers op 9 okto-
ber 2021. Jaarverslag 2020. Samenkomst met een etentje op 10 september 2021. Activiteiten 2021.
 

'Jollies Tarbes'                                               Foto: Sjaak Loef 'Jollies Tarbes'                                               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! 
 Augustus 2021
 
14    Regio 08, Zuid-Gelre. Uitje naar Zetten.
14    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Barbecue.
14/21   Regio 20, Eiland van Dordrecht. Wedstrijddag.
21    Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
 September 2021
 
04    Regio 01, Friesland. Bijeenkomst.
04    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen, zuivelboerderij Weijers Buggenum.
10    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Etentje bij de Dorpsherberg in Ospel.
11    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.
11    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
18    Regio 08, Zuid-Gelre. Jaarvergadering en plantenwedstrijd
18    Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst plantenkeuring.
18    Regio 17, Rijnland. Ledenvergadering en plantenwedstrijd.
25    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 bij Zalzerhoaf.
23    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. 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
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Fuchsia’s in Aquarel – 121 Aat van Wijk

‘Esmee’ De Groot 2016 NL. NKF 7170. AFS 8765.
 
Afstamming: ‘Roesse Gauss’ x ‘De Groot’s Tricolore’
 
Opgaand groeiende fuchsia die ook in een basket gekweekt kan worden. De enkele bloemen hebben een losse, uit-
staande kroon. Is op z’n best in gefilterd licht.
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'DebRons Party Girls' Foto: Ron Monnier


