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Secretaris Margo W. Vaandrager-Wulffele, 

Brugstraat 14, 

1906 WV Limmen. 

Tel. 072-5051789. 

E-mail: secretaris@nkvf.nl 

 

Uitnodiging… 
 

Het bestuur van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden maakt alle leden attent op de openbare 

 

VERGADERING 

van de LEDENRAAD 
 

Datum: Zaterdag, 06 november 2021. 

Aanvangstijd:  10.30 uur. 

Plaats: Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 Eemnes. Tel. 035-5311887.  

 (voor routebeschrijving: zie https://huisvaneemnes.nl/bezoek/ 

 

De agenda voor deze vergadering zal t.z.t. op de website van de NKvF geplaatst worden en  

verkrijgbaar zijn voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris. 

 

Het hoofdbestuur. 

 

Toelichting: 

De ledenraad van de NKvF met vertegenwoordigers uit de regionale verenigingen is het hoogste  

orgaan van de landelijke vereniging. De ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen. 

Bij deze vergadering van de ledenraad zijn ook alle andere leden van de vereniging welkom.  

Stemrecht in de vergadering is slechts voorbehouden aan de leden van de ledenraad. 

 Let op! 

  De leden uit de regio’s die de vergadering willen bijwonen en in aanmerking 

  willen komen voor een lunch moeten zich wel uiterlijk één week voor de  

  vergadering bij de secretaris van de NKvF opgeven. 

   

  De overheid en het Huis van Eemnes eisen van ons dat wij bij binnenkomst 

  bij iedereen een coronacheck uitvoeren. Zorg er voor dat u in het bezit bent 

  van een corona vaccinatiebewijs (QR-code of registratiekaart) of een be- 

  wijs dat u de laatste 24 uur bij de GGD een negatieve coronatest heeft 

  gedaan. 
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INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het DECEMBER-NUMMER van 2021 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 3 november 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.

RECTIFICATIE
 
Abusievelijk is de fotograaf van de voorpagina van de augustus-editie niet in het colofon vermeld. Daarom hierbij
alsnog vermeld: De fotograaf is Henk Hoefakker.
 
De redactie.
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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Eind augustus was het weer zo ver, een mail van Sjaak Loef, eindredacteur van de Fuchsiana,
of ik mijn voorwoord voor de Fuchsiana van oktober wilde inleveren. En daar begon de uitda-
ging, we waren net terug van onze vakantie met de caravan uit het Brabantse dorpje Zeeland.
We gaan meermalen per jaar met de caravan er op uit maar nooit verder dan 40 kilometer
van ons huis. Dit omdat ik om de twee dagen naar huis moet om de fuchsia’s te verzorgen.
Meestal doe ik dit 's morgens rond 06.00 uur, dan ben ik weer terug op de camping voor dat
de meeste mensen wakker zijn.
 

Op landelijk gebied is er de laatste tijd bij de NKvF niet zoveel gebeurd. Nu hoor ik wel dat de regio’s zachtjes aan ac-
tiviteiten aan het plannen en aan het organiseren zijn. Zo heeft onze regio (28) in juli bij een lid een open tuin geor-
ganiseerd maar wel met de nodige regels zodat er niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig waren. De bezoekers
waren dan ook over twee dagen verdeeld. Ook heeft onze regio om alle leden weer eens bij elkaar te krijgen een
etentje georganiseerd in een restaurant in Ospel. 50 leden gaven aan om hier graag aan deel te willen nemen.
 
Het hoofdbestuur komt na anderhalf jaar op 25 september voor een vergadering in Eemnes bijeen. Hier kijk ik toch
naar uit om iedereen weer eens te spreken maar vooral om ze te zien. Ook wil het hoofdbestuur op 16 oktober een
bijeenkomst organiseren met vertegenwoordigers van alle regio besturen om enkele zaken door te spreken. Maar
vooral om met elkaar weer eens van gedachten te wisselen, en probleempjes waar je als bestuurder tegen aanloopt
samen proberen op te lossen. Zo’n bijeenkomst hebben we 3 jaar geleden ook georganiseerd en daar was iedereen
zeer over te spreken. Toen werd ook gevraagd om dit vaker te organiseren. Op deze bijeenkomst gelden natuurlijk de
door de overheid vastgestelde regels. Ik hoop dat elke deelnemer aan deze bijeenkomst gevaccineerd is, voelt u zich
niet lekker blijf dan thuis, want onze deelnemers zijn toch allemaal op een bepaalde leeftijd en we moeten proberen
elke besmetting te voorkomen. Maar hier heb ik wel vertrouwen in. Nog een verzoekje: heeft u of een van de leden
iets dat hij of zij graag op deze bijeenkomst besproken wil hebben geef dit dan even door aan onze secretaris Margo
Vaandrager, dan kunnen we dit in de voorbereiding meenemen.
 
Onze hoofdbestuursleden hebben de afgelopen tijd een rondje door het land gemaakt om onze leden die 40 jaar lid
zijn in het zonnetje te zetten. Wat ik begrepen heb werd dit zeer gewaardeerd door de betreffende leden. Een lid gaf
aan om de speld graag op de ledenvergadering van de regio te ontvangen. Elders in dit blad vindt u foto’s van de uit-
reiking van een viertal jubileumspelden.
 
Ik hoop u weer eens snel te mogen ontmoeten.
 
Cor van Empel.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    F. summa                                                Foto: Tiny van de Sande
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Van de redactie
En nu is het alweer september. “Time flies, when you are
having fun”. Maar volgens mij geldt dat omgekeerd ook.
Zaken waarvan ik dacht dat die vorig jaar gebeurd
waren, blijken alweer 2 jaar geleden te zijn. Van de afge-
lopen 1,5 jaar is mij weinig bijgebleven, behalve dat ik
weinig heb gedaan en weinig mensen heb gezien. Maar
toch kleven er ook voordelen aan deze tijd van beperkin-
gen. En dan doel ik niet op gelegenheid tot bezinning
waar veel mensen zo vol van zijn maar simpel op de ge-
wone uitjes naar plekken in eigen land die in mijn hoofd
niet opkwamen omdat die normaal overspoeld worden
door horden toeristen. Zo heb ik afgelopen voorjaar Kin-
derdijk en de Zaanse Schans bezocht. Heel leuk en heer-
lijk rustig. Ik kreeg zelfs privé rondleidingen en uitleg
over alles.
Nu zit ik heerlijk in het zonnetje van de nazomer te ge-
nieten en de tuin begint weer wat bij te trekken van al
die regen. Ik kan me geen jaar herinneren dat ik de plan-
ten zó weinig keren water heb moeten gegeven. Ik denk
maar een keer of 10 tot nu toe. Ik heb ze ook maar 2x
bemest en toch bloeien ze nu als nooit tevoren. Ze zijn
wél een maand later dan normaal, dus als het alleen om
de fuchsia’s zou gaan, zou ik nú open tuin moeten hou-
den. Maar de rest ziet er al wat minder uit. Dus met de
fuchsia’s is toch nog alles goed gekomen hoewel ik er dit
voorjaar vaak een hard hoofd in had.
Het vroege voorjaar was erg lang koud zodat ik mijn
planten pas eind mei uit de kist kon halen, daarna moest
ik alle zeilen bijzetten om mijn pas opgepotte planten niet
te laten verdrinken. Het duurde eindeloos voordat ze
enigszins opgedroogd waren en toen sloeg natuurlijk ge-
nadeloos de luis toe. De rest van de tuin was ondertus-
sen in een soort jungle veranderd waarvan ik nu nog
steeds niet weet wat ik er straks mee moet doen om het
weer een beetje in het gareel te krijgen. Sommige plan-
ten zijn volkomen doorgeslagen of juist het tegenoverge-
stelde. Zo heb ik een Cosmea die nu pas begint te bloei-
en en ondertussen de 3 meter heeft bereikt, aan de an-
dere kant heb ik sinds het voorjaar kattensnorren zaailin-
gen staan die niet hoger zijn geworden dan 15 cm en
nooit knoppen hebben gemaakt. Dat is nu het leuke van
een tuin, elk jaar is het toch weer anders ook al blijven
de planten hetzelfde.
En net toen ik dacht even achterover te gaan zitten en ik
mijn aandacht wat kon laten verslappen sloeg de volgen-
de plaag toe. ROEST! Het begon in mijn winterharden,
waar ik nog nooit roest in heb gehad. En dat terwijl mijn
planten ook nog onder de witte vlieg zaten. Nog nooit zo-
veel witte vliegen gehad. En die hebben natuurlijk de
roest verspreid voordat ik alles heb kunnen bespuiten.
Uren ben ik met spuiten bezig geweest. De winterharden
heb ik helaas moeten afknippen. Maar de roest is niet
meer tegen te houden. Dus ik laat het nu maar gaan en
knip straks alles af. Ben ik er lekker vroeg bij met het
winterklaar maken. Gelukkig is nog niet alles besmet en
nu kan ik legitiem alle dode bloemen en vruchtbeginsels
laten zitten vanwege het besmettingsgevaar.
De rest van de tuin heeft ook veel geleden door het voch-
tige weer. Al mijn phloxen zijn volkomen wit uitgeslagen,
gelukkig pas ná de bloei en de rozen, ondanks herhaalde
spuitsessies, zitten vol bladvlekkenziekte. De druiven

Doorkijkje in de tuin                                        Foto: Ria Nauta

hebben door de schimmel alle bladeren al verloren en
dragen nauwelijks vrucht en wat eraan zit is verschrom-
peld. De vogels lusten ze niet eens.
Nu klaag ik wel steen en been, maar al met al heeft alles
het fantastisch gedaan. Veel beter dan de afgelopen paar
hete en droge zomers. Ook het onkruid en gras tieren
welig en het is nog steeds veel te nat om te schoffelen
dus pluk ik het er zo nu en dan maar met de hand uit.
Straks moeten de planten weer opgeborgen worden.
Maar dan krijg ik toch wel een probleem. Alle stekken die
ik had gemaakt voor de stekkenmarkt en onze stekken-
ruildag zijn natuurlijk grote planten geworden. Weggooi-
en kan ik niet maar waar laat ik ze? Ook moet ik mijn
tuinplanten heel erg uitdunnen. Dus als er mensen zijn
die nog wat planten willen hebben? Fuchsia’s, hortensia’s,
phloxen, etc. U kunt mij altijd even bellen.
En langzaam komen de normale activiteiten weer op
gang. Gelukkig was het prachtig weer tijdens onze jaar-
lijkse barbecue. Het was fijn om iedereen weer eens te
zien en te spreken. Helaas zijn er in de tussenliggende
tijd ook een aantal leden overleden. Die mis je dan wel
op zo’n bijeenkomst.
En straks in oktober onze vergadering. Zouden we daar
ook onze QR-code moeten laten zien? Wat een gedoe.
Maar het gaat de goede kant op en hopelijk is volgend
jaar alles weer redelijk normaal.
 
Nog een fijne herfst gewenst.
Ria Nauta.

'Red Spider'                                                    Foto: Ria Nauta
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Fuchsia’s in Aquarel – 122  Aat van Wijk

‘Icy Tears’ De Cooker NL 2019
 
Afstamming: verloping van ‘Frozen Tears’.
 
Uitgesproken hangfuchsia met zeer slanke, sierlijke bloemen. Opvallend is de violetrode streep op de sepalen. Ge-
schikt voor een plek in gefilterd licht.
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Foto's bezoek open tuinen
 

 

 

 

 

 

 

Fam. Krijgsman in Tollebeek Fam. Krijgsman in Tollebeek 

Fam. Poffers in Hellendoorn Fam. Poffers in Hellendoorn 

Fam. Sanders in Wierden Fam. Sanders in Wierden 
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Fam. Van de Wal in Emmeloord Fam. Van de Wal in Emmeloord 

Mw. Wilpshaar in Hellendoorn Mw. Wilpshaar in Hellendoorn 

Fam. van Ginkel in Lemmer Fam. van Ginkel in Lemmer 

Fam. van der Kroon in Oude Meer Fam. van der Kroon in Oude Meer 
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Product of Holland CCXL

waar onze vereniging aan bijdroeg met een bij aanvang
mooie binnenshow in de koude kas met een voor die tijd
grote collectie species en primaire kruisingen en boven
één van de paden buiten een reeks grote hangbakken,
met onder andere de toen nieuwe 'Machu Picchu', die
door stekkenrovers geplunderd werden.
 
Hoewel de Uitgebreide Technische Commissie dat jaar
pas werd opgericht waren er in Hilversum lezingen over
de bepaling van chromosoomaantallen door Ir. Nico van
Suchtelen, over onze 2 jaar daarvoor opgerichte Verede-
lingsgroep door mijzelf, door Henk Waldenmaier over zijn
Chromosoomonderzoek, door Rev. Dr. Brown en zijn zus-
ter Margaret Slater over hun oudste fuchsiakwekerij in
Engeland en tot slot vertelde Frank Brouwer over zijn reis
langs Nieuw-Zeelandse fuchsia's. Uit de gedachte iets
dergelijks in andere landen te herhalen werd Euro-Fuch-
sia geboren.
 
Ik herinner me nog de wat zure woorden van een
Nieuw-Zeelandse aanwezige, die er op wees dat fuchsia's
planten waren van het zuidelijk halfrond en dat wij op het
noordelijk halfrond de liefhebbers in zijn land, Australië
en Zuid-Afrika niet moesten buitensluiten. Op 7 april
1985 was de kogel door de kerk en werd door bestuurs-
afgevaardigden van Duitsland, Denemarken, België,
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland Euro--

Toch wel met een zeker ge-
voel van weemoed realiseer-
de ik me dat dit jaar een
eind zal komen aan het be-
staan van Euro-Fuchsia.
Hoewel ik al jaren niet meer
deelnam aan de bijeenkom-
sten heb ik veel herinnerin-
gen aan het begin van deze
internationale samenwer-
king, die eigenlijk begon in
1982 met de in Hilversum door de NKvF georganiseerde
Internationale Fuchsia Conferentie. Er kwamen daar toen
veel buitenlandse liefhebbers, die hier al waren in ver-
band met de Floriade aan de Gaasperplas in Amsterdam,

Een dood geboren kindje dat 36 jaar mocht
worden.

Fuchsia opgericht in Heerlen.
Helaas ontbrak het Verenigd Koninkrijk, het enige land
dat betreft fuchsiakennis en technische ontwikkeling op
gelijke voet met Nederland had mee kunnen doen. De
andere landen hadden op het gebied van kennis uitwisse-
len bij de diverse bijeenkomsten, die in ons land beston-
den uit lezingen en bezoeken aan fuchsiatentoonstellin-
gen en bijzondere fuchsiacollecties zoals die in de tuin
van de familie Appel, weinig te bieden.
 
In de andere landen kwam het aanvankelijk neer op een
gezellige samenkomst van bestuursleden en toeristische
uitstapjes en uiteraard in mijn herinnering saaie vergade-
ringen, die niet over fuchsia's gingen. De taalverschillen
deden daar geen goed aan. Hoewel de Engelsen niet
meededen werd de voertaal Engels, wat niet in goede
aarde viel bij de Duitssprekenden, maar wel de meest
praktische oplossing was. Daar kun je eindeloos over ver-
gaderen. Zo was er ook het probleem van contributie en
stemrecht. Aanvankelijk was het idee dat die afdracht
werd gekoppeld aan het aantal leden van de betreffende
vereniging.
 
De NKvF had toen meer leden dan alle andere samen en
betaalde dus ongeveer de helft van de kosten. Toen bij
stemmingen België met vijf verenigingen tegenover Ne-
derland met één vijf keer zoveel invloed kreeg vroeg dat
om aanpassing. Met veel moeite, aanvankelijk stemde
onze eigen voorzitter tegen, werd het jaar daarop beslo-
ten dat het aantal stemmen werd gekoppeld aan het le-
denaantal. Al met al heeft Euro-Fuchsia een toch wel nut-
tige plaats ingenomen binnen de fuchsialiefhebberij toen
die ook bij de andere landen op een hoger plan kwam en
ook het Verenigd Koninkrijk ging deelnemen. Er werd
meer kennis verspreid, planten en daarbij vooral species
werden gemakkelijker uitgewisseld en technische mensen
ontmoetten elkaar vaker. Met de verminderde belangstel-
ling voor de fuchsialiefhebberij was het onafwendbaar dat
de kleinere verenigingen afhaakten. Dat was het begin
van het eind.
 
Nog jaren zal blijken dat dit eigenlijk dood geboren kind-
je, dat toch 36 jaar mocht worden, een band heeft ge-
smeed tussen Europese fuchsialiefhebbers ook in de toe-
komst.
 
Lisse, 30 augustus 2021                           H.J. de Graaff.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Rose of Castile'               Foto: Aat van Wijk
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'Hiawatha', van Wijk 1984 NL                                        AFS nr.: ---
Afstamming: 'La Campanella' x ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aat van Wijk, onze begenadigde fuchsiatekenaar, heeft het veredelen van fuchsia's niet als
 
hobby. Maar welke liefhebber laat zich niet verleiden wat zaadjes in de grond te stoppen en de
 
zaailingen op te kweken. Zaad van 'La Campanella' is daarbij geen slechte keuze. Als je dan ook
 
nog de kunde hebt daar de juiste zaailing uit te selecteren, dan kan het resultaat een leuke
 
nieuwigheid zijn als de kleinbloemige 'Hiawatha', genoemd naar een stripfiguur van Walt Disney:
 
de kleine Hiawatha. De echte Hiawatha was een reus als indianenopperhoofd van de Irokezen,
 
die rond 1560 zeven indiaanse volken wist te verenigen. Hij had ook als tovenaar een grote
 
naam. De Amerikaanse dichter Longfellow schreef een gedicht over hem van meer dan honderd
 
pagina's. Vooral in de tijd dat zo groot mogelijke dubbele fuchsia's populair waren was het een
 
verademing om kleinbloemigen te aanschouwen. 'Hiawatha' groeit als een flinke opgaande
 
zelfvertakkende struik. De bloei is overvloedig en begint al vroeg in het seizoen. De cultivar is
 
uiteraard geschikt voor het maken van opgaande vormen, maar ook als wat stijve halfhanger is
 
ze de moeite waard. De beste standplaats is in het volle licht, waarbij de zon geen kwaad kan.
 
Volgens mijn gegevens is deze cultivar nooit voor verdere veredeling gebruikt.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Hiawatha' Foto: Aat van Wijk



'Alberttina' Foto: Sjaak Loef



'Alberttina', Netjes 1988 NL   AFS nr.: ---
Afstamming: 'Bon Accorde' x ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zien veredelen doet veredelen. Dat bleek wel in de jaren tachtig en negentig toen na de
 
veredelingssuccessen van onze Veredelingsgroep fuchsia's kruisen een nieuwe hobby dreigde te
 
worden. Ab Netjes kon het veredelen van dichtbij bekijken want zijn overbuurman in Oegstgeest
 
was niemand anders dan Hans van der Post, één van onze eerste succesvolle veredelaars, bekend
 
van onder andere 'Postiljon' en 'Vincent van Gogh'. Ik denk dat Hans bij het selecteren, het
 
moeilijkste bij dit werk, wel een handje heeft bijgestoken. Ab introduceerde zijn eerste aanwinst
 
'Anthonetta' in 1985. 'Alberttina' is een vlotte vooral verticaal opgaande groeier. Om een bredere
 
struik te krijgen dient getopt te worden. De bloei is overvloedig met vrij kleine mooi gevormde
 
afstaande bloemen. De plant, als perkplant, is gezien de laatste eigenschap ook aantrekkelijk, want
 
ook van bovenaf gezien kijken de bloemetjes je aan. Deze cultivar vraagt een lichte standplaats en
 
kan volle zon verdragen. Als afstammeling van 'Bon Accorde' kan in de winter, in een kas met een te
 
hoge luchtvochtigheid, schade door botrytis optreden. De cultivar is genoemd naar een dochter van
 
de kweker.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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“On”kruiden, 32. Sisymbrium officinale (L.) Scop.; Gewone raket.
Gewone raket, Sisymbrium officinale, is een zeer algeme-
ne pioniersoort uit de Kruisbloemenfamilie. De planten
hebben een rechtopstaande, sterk vertakte stengel. Door
deze vertakkingen doet de plant aan een kandelaar den-
ken. Hij heeft kleine lichtgele kruisbloemetjes. Het
vruchtbeginsel groeit na de bloei uit tot een hauw, die
strak langs de stengel ligt. De hauw is 1-2 cm lang en
zeer kort gesteeld. Karakteristiek voor deze plant. Je
vindt deze plant die 30–80 cm groot is vaak in stedelijk
gebied, bij wijze van spreken direct om de hoek van de
deur. Het is een echte pionier die zich vestigt op open
zandige voedselrijke zandbodem.

Gewone raket                               Foto: Saxifraga-Ed Stikvoort 
Oorspronkelijk komt hij uit het Middellandse Zeegebied
en is het een van de vele plantjes die in ver vervlogen tij-
den met de granen van de nieuwe landbouwers uit Zuid-
Europa zijn meegekomen. Het is een echte cultuurvolger.
Hij groeit dus op zonnige, open plaatsen (pionier) op
droge tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke,
omgewerkte grond. Dat is dan braakliggende grond, ber-
men (open plekken), heggen, akkers, ruderale plaatsen,
plantsoenen en in de voegen van bestrating (gewoon op
de stoep dus).
De wetenschappelijke naam Sisymbrium komt uit het La-
tijn en betekent volgens het woordenboek ‘waterkers’. Dit

omdat tijdens de periode dat Linaeus het plantenrijk in-
deelde, deze soort samen met de Witte waterkers (Si-
symbrium) werd ondergebracht. Later is bij een herver-
deling deze soort (gewone raket) alleen overgebleven
maar hij heet nog steeds Sisymbrium.
Volgens een verklaring betekent Sisymbrium oorspronke-
lijk ‘welriekend’. Volgens een andere verklaring komt Si-
symbrium van het Griekse sisymbrion, waarmee verschil-
lende aromatische planten werden aangeduid. De naam
is samengesteld uit het Griekse si (= zeer), sys (= zwijn)
en ombrios (= neus), de plant groeit in poelen waarin
zwijnen zich graag rondwentelen. Dat sloeg dus op de
Waterkers.
De soortaanduiding officinale geeft aan dat de plant ge-
neeskundige werking werd toegeschreven ofwel uit de
apotheek komt.
De Nederlandse naam raket zou afgeleid zijn van het
Franse Roquette, een wilde koolsoort, dat is afgeleid van
het Latijnse eruca, de naam voor een koolplant. Dit eruca
vind je weer terug in Rucola, wat inderdaad familie is van
deze plant.
De gewone raket wordt ook wel Heeskruid genoemd, we-
gens zijn smerende werking op de stembanden. Ze wordt

Gewone raket                               Foto: Saxifraga-Ed Stikvoort

nog wel in antihoestmiddelen verwerkt. In de 16e eeuw
beweerde ene Guillaume Rondelet van Montpellier dat hij
een koorknaap m.b.v. Gewone raket de stem van een
engel had gegeven. Sindsdien hebben in Frankrijk toneel-
spelers, politici en zangers aftreksels van deze plant ge-
bruikt om hun stem te verbeteren. Vanwege de scherpe
smaak (de zaadjes) werd het drankje met honing en drop
vermengd. De Gewone raket wordt echter niet in elk land
zo gewaardeerd. Hoewel best wel pittig bezit hij toch niet
de krachtige smaak van mosterd en in de keuken wordt
hij hoogstens gebruikt om een saus bij gezouten vis te
maken (zaad of vers gehakte bladeren).
 
Ook wordt wel het sap ervan, vermengd met honing en
siroop, hier en daar bij astma toegepast. Ergens anders
las ik dat de zaadjes toch wel geschikt zijn om mosterd te
maken.
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'Erysimon officinale' is de synoniemnaam in het Cruijde-
boeck van Dodoens (Dodonaeus).
 "Erysimon heeft langachtighe over beyde sijden gheclo-ven ende diep ghesneden bladere, den bladeren van

Roomsche Rakette oft van wilden Mostaert niet seer ong-helijck. Sijn stelen sijn dun en taeye ende laten huerbuyghen ghelijck wissen, ende daer aen wassen velegeele bloemkens, naer den welcken volghen cleynedunne hauwkens daer in dat het saet leyt, dat heet endescerp van smaecke es. Die wortel es lanck ende dickende heeft veele veeselinghen.Plaetse: Dit cruyt wast hier te lande al om by den weg-hen, ende op rouwe ongheboude ende oock steenachtig-he plaetsen.Tijt: Erysimon bloeyet hier te lande overvloedich inBraeckmaent ende Hoymaent.Naem: Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Erisymon. InLatijn Irio, van sommighen Chamaeplion, ende anders enhevet gheen namen die bekent sijn, want het en esgheen Verbene oft Yserhart wijfken, als sommighe metden ongheleerden dwalende meynen.Natuere: Erysimon es heet ende droogh van natuerenghelijck die Kersse.Cracht ende werckinghe:A. Tsaet van Erysimon met huenich vermenght endedickwils gheleckt es goet om die taeye fluymen van der

Tot slot wil ik u de beschrijving van
Dodoens niet onthouden.

borsten ende longhene doen te rijsen ende te rijpen,ende es mits dyen seer bequaem den ghenen die cortvan adem sijn ende eenen verouderden hoest hebben.Ende hier toe dient dit saet best, alst ierst in water ghe-weyckt es geweest ende daer naer opt vier ghedroocht,oft alst in deech ghewonnen ghebacken es gheweest,want anders eest te heet.B. Dit selve saet in der selver manieren bereyt ende ghe-bruyckt es oock goet tseghen die geelsucht, pijne endecrimpsel van den buyck, ende tseghen die pijne endeweedom van der hopen. Item tot alle fenijn ende vergift-heyt.C. Tsaet van Erysimon met huenich ende water ver-menght, es goet gheleyt op den verborghen cancker,herde sweeringhen, ende clieren ontrent den ooren, endeop die verouderde herde apostumatien van den borstenvan den vrouwen, ende van den scamelijcken leden vanden mans, want het doet die herde coude gheswillensceyden ende verdwijnen”.
 
Het is toch prachtig dat leken hier met ‘ongheleerdedwalenden’ worden aangesproken. Overigens is zo’n
oude beschrijving geweldig accuraat maar vooral rijk in
taalgebruik. Het beste kun je het hardop lezen, dan wor-
den samengetrokken woorden of juist uit elkaar getrok-
ken woorden veel duidelijker. Het geschrevene van toen
was eigenlijk veel meer een fonetische weergave van het
gesproken woord. Maar wel heel mooi.
 
Henk Hoefakker

- Advertentie -
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UTC NIEUWS
Algemeen
 
Ondanks de corona maatregelen hebben we dit jaar toch enkele activiteiten kunnen laten doorgaan.
Zo hebben we twee keuringen kunnen houden en als u dit leest heeft de vergadering van de Botanische groep al
plaatsgevonden.
 Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
In de Fuchsiana van augustus staat vermeld dat deze groep op 19 oktober vergadert. Doordat er verschillende leden
op deze dag zijn verhinderd hebben we de bijeenkomst met een week naar voren gehaald.LET OP! De datum is nu dus zaterdag 9 oktober bij kwekerij Van der Velde in Heerde.
Aanvang: 10.30 uur.
 BCK/Keuringen
 
Er zijn dit jaar 2 keuringen gehouden.
 
Eerste keuring:
 
Tijdens de eerste keuring, gehouden op 31 juli 2021, waren er in totaal 8 inzendingen. 7 planten werden genomi-
neerd:
 
Veredeld door J. de Boer:                           ‘Red Sea’                            met 74,60 punten.
                                                               ‘Tropic Sea’                         met 88,00 punten.
                                                               ‘Colour Ice’                         met 70,60 punten.
Veredeld door G.J. van den Brink:               ‘Jos Wagemans’                   met 69,80 punten.
Veredeld door C. Spek:                               ‘Lucas Spek’                        met 81,80 punten.
Veredeld door G.J. Kreijkes:                        ‘Smiling Raf’                        met 89,20 punten.
Veredeld door A. van Vliet:                          ‘Paulette’                            met 84,40 punten.
 
Tweede keuring:
 
Tijdens de tweede keuring, gehouden op 28 augustus 2021, waren er in totaal 7 inzendingen.
2 planten werden genomineerd:
 
Veredeld door A. Elsman:                           ‘Arels Arie’                         met 76 punten.
Veredeld door A. Elsman:                           ‘Arels Hermien’                   met 75,83 punten.
 
Beknopte beschrijvingen en foto's kunt u zien in de Fuchsiana-editie van december 2021.
 Botanische Groep
 
De botanische groep is in gesprek met de Orchideeënhoeve in Luttelgeest om daar een collectie botanische fuchsia's
onder te brengen. Ze kunnen daar groeien onder omstandigheden die ze gewend zijn in hun natuurlijke habitat.
Wij hopen hiermee te bereiken dat we de in Nederland aanwezige species gemakkelijker kunnen behouden en waar
we, indien nodig, daar weer stekken kunnen halen mochten we soorten dreigen kwijt te raken.
Een mooie bijkomstigheid is tevens dat we aan de bezoekers van de Orchideeënhoeve de botanische fuchsia's kunnen
laten zien en promoten.
De eerste gesprekken zijn inmiddels geweest en zijn van beide zijden goed ontvangen.
We hopen dit najaar de eerste planten aan te leveren, zodat iedereen volgend jaar daar de botanische fuchsia's kan
komen bewonderen.
 
Jan de Groot 

 
 
 
 
 
 
                                             F. obconica                                       Foto: Sjaak Loef
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De Vriendendag op 28 augustus 2021 kon helaas niet doorgaan vanwege de Covid-19 maatregelen. Daardoor was het
ook niet mogelijk om de jubilarissen te huldigen die dit jaar 40 jaar lid zijn van de NKvF. In het HB is toen afgespro-
ken dat diverse HB-leden de jubilarissen thuis een een bezoekje zouden brengen om de vergulde speld of hanger uit
te reiken. Van de uitreikingen die tot nu toe (20 september 2021) hebben plaatsgevonden ziet u hieronder een paar
foto's.

Jubilarissen 40 jaar lidmaatschap NKvF

De heer Jan van Straalen in regio 09

Mevrouw Lutters in regio 19De heer Nico van der Kroon in regio 17

De heer v.d. Veen in regio 13
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September 2021 

 
Overleden:  

De heer A. Geurtsen  Regio 15 

De heer W.F. Siero  Regio 07 
De heer T. ten Wolde  Regio 09 

 
Nieuwe leden: 

 
Mevrouw K. Gonesh Sewnarain Regio 19 

De heer  F. Meuleman  Regio 11  

      

 

 
 

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. 

Ledensecretariaat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           'Princess Kaja'                                Foto: Claudia Denter
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Van de webmaster
 

 

Na wat onduidelijkheid over de nieuwe Botanische Inventaris Lijst (BIL) zullen we nu een extra update geven. 

We hebben de verzamelstaat en de BIL. De verzamelstaat wordt onderhouden door de leden van de Botanische groep 

die aan kunnen geven welke planten ze hebben en eventueel zouden willen hebben. Als zij dat in een eigen deel op de 

website hebben aangegeven staat dit direct verwerkt in de verzamelstaat. 

De BIL is een soort CIL waarbij we een gelijkwaardig overzicht presenteren zoals bij de CIL, er zijn echter wat verschillen. 

Zo moeten nog een aantal foto’s worden toegevoegd en dit is wat ingewikkelder dan bij de CIL. Bij de CIL staat onder 

een naam een foto die erbij hoort, maar bij de BIL zijn er soorten die gelijkwaardig kunnen zijn waarbij er dan ook weer 

uitzonderingen zijn. De expertise van de Botanische groep is hier dan ook meer dan wenselijk om alle gegevens op een 

juiste manier te presenteren. 

Tevens zijn er van veel planten (nog) geen foto’s, maar wel een tekening. Ook hier geldt hetzelfde verhaal. 

Bij één soort kan dus bij diverse planten een tekening en/of foto staan. 

Hierbij nog een voorbeeld: 

 

U ziet dat de foto’s hetzelfde zijn, maar ook de naam. De aanduiding is echter verschillend. 

Bij de bovenste foto is een beschrijving aanwezig en de tekst is groen gekleurd. De tekst bij de onderste foto is rood 

gekleurd wat aangeeft dat er (nog) geen beschrijving is. 

Ton van der Vorst, webmaster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            'Straat Dover'                              Foto: Edwin Goulding
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Vul de antwoorden van de vragen (het zijn allemaal fuchsianamen) in op de onderstaande
tabel.
 
In de vet afgedrukte rij leest u van boven naar beneden de naam van een fuchsia.
 
Deze naam is de oplossing van deze puzzel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Kweker uit Gieten 

02 Maatje van Jip 

03 Bekende tekenaar 

04 Rode gloed in de ochtend 

05 Balletdanseres 

06 Helikopter 

07 Bekende televisie hond  

08 Sprookjes figuur 

09 In de oorlog vochten wij hiervoor 

10 Park bij Lisse 

11 Zij was zuster Clivia 

12 Kleinste vogeltje 

13 Kleinste stad in Nederland 

14 Inwoner van Zaanland 

15 Zo wordt Japan ook genoemd 

 

Uw oplossing kunt u vóór 3 november 2021 zenden (met vermelding van uw lidnummer): 

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

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

Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot. 

 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

Filippine puzzel 
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Kalender
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 Oktober 2021
 
02    Regio 23, West-Brabant. Najaarsvergadering.
09    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Snoeimiddag.
16    NKvF. Bijeenkomst hoofdbestuur met regiobesturen.
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.
15    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
19    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
20    Regio 08, Zuid Gelre. Bijeenkomst met presentatie over paddenstoelen.
20    Regio 09, Noord-Holland Noord. Najaarsbijeenkomst.
 Januari 2022
 
07    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
08    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
08    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsbijeenkomst.
10    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
15    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 Maart 2022
 
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
21    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
26    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
 September 2022
 
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
 

Regiobladen en regionieuws 
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 3: Activiteitenkalender 2021/2022. Uitnodiging en agenda algeme-
ne ledenvergadering op 27 september 2021. In gesprek met Riet en Menno de Jager. Witte vlieg. Hallo, ik ben een
paardenbloem. Notulen algemene ledenvergadering op 9 maart 2020.
 'De Bellenbode' (Regio 06, Oost-Gelderland) nr. 3: Voor u gelezen door Gerrit Koerselman: Winterharde Fuchsia's.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 5: Agenda 2021. Uitnodiging en agenda ledenbijeenkomst op
18 september 2021. Verslag bezoek fuchsiashow van de Hobby Club Westland op 16 juli 2021. Verslag uitje naar Zet-
ten op 14 augustus 2021. 16 mooiste schaduwplanten: 1 tot en met 3. Vogels deel 47 Patrijs, Perdix perdix. Herfstge-
dicht. De drie zeven van Socrates, een wijze les.
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 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 5: Activiteitenkalender 2021. Uitnodiging en agenda voor de alge-
mene ledenvergadering op 18 september 2021. De heren N. van der Kroon en F.P. Kroon 40 jaar lid van de NKvF. Be-
oordelen wedstrijdstekken tijdens de algemene ledenvergadering op 18 september 2021.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 3: Uitreiking vergulde hanger in verband met 40-jarig lidmaatschap van de
NKvF aan mevrouw Lutters. Activiteiten 2021-2022. Keuren wedstrijdplanten op 11 september 2021. In gesprek met
Jannie en Sjaak Loef.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 3: Dwergcicaden. Verkoop gedoneerde stekken. Fotowedstrijd.
Wedstrijdplant 'Millennium' beoordelen tijdens najaarsbijeenkomst. Uitnodiging en agenda najaarsbijeenkomst op 23
oktober 2021. Activiteiten 2021-2022.
 'De Bel' (Regio 23, West-Brabant) juli 2021: Uitnodiging bijwonen themadag op 21 augustus 2021. Foto's uit de oude
doos.
 't Vrindje' (Regio 24, Midden-Brabant) juni 2021: Activiteitenagenda 2021. Martien de Kleijn Trofee 2021. Middeltjes
tegen luizen. Roest.

Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel is weinig te melden. Het HB houdt video-vergaderingen en plannen en plannen, maar of alles zo
zal gaan als wij graag zouden willen is nog de vraag. Maar dat we achter de schermen toch met alles bezig zijn via de
digitale weg zal u niet verbazen. Ook wij missen de vergaderingen met elkaar en met de ledenraad enorm!
 
Mede doordat ik niet zo veel achter de computer zit heb ik meer tijd voor de tuin! Na alle stortbuien, en ja, ook wij
hebben wateroverlast gehad maar er stond gelukkig maar vijf centimeter water in de tuin wat na een paar uurtjes ook
weer weg was, veel felle zonnestralen en stormen die de planten geen goed hebben gedaan. Dus de aandacht maar
op iets anders richten, om niet steeds alle schade te hoeven zien!
 
Het is nu in de mode om een insectenhotel in de tuin neer te zetten of op te hangen.
Wij hebben er één al heel wat jaartjes hangen en het is zo mooi om te zien hoe dapper de werkbijen die vol stoppen
met klein gemaakt blad van de een of andere plant, hun ei erin leggen en het verder dichtstoppen.
Jaren zagen wij dat in de zomer alles er weer uit was, maar nog nooit gezien hoe dat ging. Tot vorig jaar, ik stond te
kijken omdat er beweging in één van de volgestopte buisjes zat. Na vele uren er steeds maar heen om te kijken zag
ik in de vroege morgen van de volgende dag een heel klein kopje naar buiten komen. Prachtig!
Na verloop van tijd kwam het nieuw uitgekomen bijtje langzaam stukje voor stukje naar buiten om uiteindelijk uit te
vliegen.

Dit was de eerste keer dat wij het konden vastleggen op een foto! Trots dat we waren. We hebben nu sinds twee jaar
nog twee flinke kasten opgehangen en druk dat het is geweest. Kas-
ten met verschillende grootte van buisjes en ingangen.
Dan zie je ook dat er verschillende bijensoorten gebruik maken van de
kasten.
Ook nu is op een enkele na alles leeg en zijn er weer vele bijen uitge-
vlogen.
 
Wel hopen wij dat ze het halen want er zitten veel huiszwaluwen
onder verschillende schuine daken en die willen natuurlijk graag een
bijtje aan hun jongen voeren.
 
Het is nu heel stil in de tuin. De bijen komen alleen nog de bloemen
van hun stuifmeel ontdoen en gelukkig toch nog wat gezoem in de
tuin, maar de hotels zijn echt leeg en wij hopen dat ze het volgend
jaar weer gevuld worden, dan kunnen wij er weer van genieten.
 
Groeten,
Margo Vaandrager
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'Sir Matt Busby' Foto: Dominicus Bergsma


