
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Fuchsiana
57e jaargang no. 6 • December 2021 Verschijnt 6 x per jaar



- Advertentie -

- Advertentie -

2 NKvF



Fuchsiana

Inhoudsopgave 57e jaargang - nr. 6 • December 2021

Colofon............................................................................................................................................................ 04
Van de voorzitter.............................................................................................................................................. 05
Van de redactie.................................................................................................................................................06
Jubilarissen 40 jaar lidmaatschap NKvF regio's 03, 05 en 07.................................................................................08
UTC Nieuws......................................................................................................................................................11
"On"kruiden, 33. Chelidonium majus; Stinkende Gouwe.......................................................................................12
Contributie 2022............................................................................................................................................... 13
Ledensecretariaat..............................................................................................................................................14
Kleurenplaten 'WALZ Meermin' en 'Sterretje'....................................................................................................... 15
Product of Holland CCXLI...................................................................................................................................19
Fuchsia's in Aquarel - 123 'Fuchsiana' ................................................................................................................ 20
Woordpuzzel.....................................................................................................................................................21
Naar Brest heen en terug met wilde fuchsia's; een reisverslag..............................................................................22
Nominaties eerste keuring 2021......................................................................................................................... 24
Nominaties tweede keuring 2021....................................................................................................................... 26
Nieuw boek: Veredeling van fuchsia's................................................................................................................. 27
Regio 17, Rijnland.............................................................................................................................................28
Kalender...........................................................................................................................................................30
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 31

 
 
 
 
 

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana 
 
Kopij voor het FEBRUARI-NUMMER van 2022 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 5 januari 2022 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 December 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: ‘Smiling Raf’ 
Groeiwijze: Hanger 
Veredelaar: G. Kreijkes (NL) 

Fuchsiafoto: G. Kreijkes 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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: ‘Frank Unsworth’ 

Groeiwijze: Halfhanger 
Veredelaar: D. Clark  (USA) 

Foto: A. van Wijk 
 

 Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

4 NKvF



 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Eindelijk was het dan zover. Na anderhalf jaar elkaar niet gezien te hebben kon het hoofdbe-
stuur in vergadering in Eemnes bijeen komen. Ik was zeer verheugd om de overige bestuur-
ders weer in levende lijve te ontmoeten. Dit ervaarden de overige bestuursleden ook zo. De
vergadering verliep zoals vanouds, hartelijk en gezellig. Na diverse agendapunten behandeld
te hebben werd de begroting voor het jaar 2022 besproken. Als 2022 een normaal jaar zou
worden (zonder corona) dan is er een tekort van € 11,65 per lid. Dit baart ons toch enige zor-
gen en we zullen hier dan ook in de toekomst de nodige aandacht aan moeten besteden.
 

Op 16 oktober is het hoofdbestuur met de regio-voorzitters, secretarissen en penningmeesters in een vergadering in
Eemnes bijeen geweest. Aan dit overleg namen 35 bestuurders deel. Deze bijeenkomst was op verzoek, omdat we dit
drie jaar geleden ook hadden georganiseerd. De insteek van deze dag waren de nieuwe wetten AVG* - WBTR* -
UBO*. Hier moet elke regio en NKvF aan voldoen. Daar zal ieder dan ook de nodige aandacht aan moeten besteden.
Verder werd er gesproken over de toekomstvisie van de NKvF en de regio’s. Er volgde een discussie waarbij de me-
ningen nogal verdeeld waren, maar hoe je het ook wendt of keert, niemand kan in de toekomst kijken. Na afloop
vond iedereen het toch een nuttige bijeenkomst en voor herhaling vatbaar.
 
Op 6 november hadden we onze najaars-ledenraadsvergadering. Omdat heel veel zaken zoals notulen en financiële
zaken per mail of per videoverbinding waren afgehandeld verliep deze vergadering zeer vlotjes. Wel werd het punt re-
gioafdracht uitvoerig besproken en kregen de ledenraadsleden het advies om dit in de regiovergadering te bespreken.
Ook kwam de vraag naar voren of we via de NKvF niet gezamenlijk kaarten voor de Floriade 2022 konden bestellen
tegen een gereduceerde prijs. Het hoofdbestuur wil hiervoor in onderhandeling gaan met de Floriade, maar dan moe-
ten de regio’s op de jaarvergadering van 2 april aangeven hoeveel kaarten ze willen afnemen.
 
Op 9 november is een afvaardiging van het hoofdbestuur, Tiny van de Sande en ik, aanwezig geweest bij de leden-
vergadering van regio 26 Zuid-Oost Brabant. De reden hiervoor was dat, als er op deze vergadering geen nieuwe
voorzitter gevonden werd, het bestuur de regio wilde opheffen. Helaas is het niet gelukt, ondanks pogingen van Tiny
van de Sande en mij om de leden te motiveren om zich beschikbaar te stellen voor deze functie. Jammer genoeg
heeft het bestuur in deze vergadering besloten om regio 26 op te heffen.
 
Nu ik dit schrijf is de corona-persconferentie op TV en onze demissionaire premier Mark Rutte vertelt dat de regels
weer verscherpt gaan worden. Hopelijk heeft dit geen al te grote gevolgen voor onze fuchsiavereniging.
 
Toch spreken wij de hoop uit dat 2022 weer een normaal jaar mag worden en dat we elkaar op een regio- of
NKvF-evenement kunnen treffen.
Mag het jaar 2022 voor u allen, en allen die u lief hebt, brengen wat u wenst. Maar blijf vooral gezond.
 
Cor van Empel.
 Noot redactie:
*AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
*WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
*UBO = Ultimate Beneficial Owner.
 
Voor de uitleg wat deze wetten betekenen voor uw regio verwijzen wij u naar uw regiobestuur.

Van de voorzitter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              'Herps Bazuin'     Foto: Cor van Empel
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Van de redactie
En weer is er bijna een fuchsiajaar voorbij. De afgelopen
maanden zijn mijn fuchsia’s, ondanks de roest en andere
plagen, toch heel weldadig blijven bloeien en met pijn in
het hart heb ik een begin gemaakt met snoeien. Maar ja,
dat is volgens mij elk jaar zo. Maar ook mijn andere kuip-
planten staan nog volop in bloei omdat ze zo laat begon-
nen zijn. Als eerste moesten de echte tropische planten
eraan geloven. De Lantana’s en chinese rozen heb ik ge-
snoeid en verpot. Bij de Lantana’s verwijder ik met een
zaag ook de helft van de wortels en zet ze in dezelfde pot
weer terug. Gevolg: Bonsai Lantana’s. Deze planten gaan
als eerste naar binnen omdat die toch wat slechter tegen
lage temperaturen kunnen. Ook mijn kleine stekjes staan
al veilig binnen. Het grootste deel van de Fuchsia’s die de
kist in gaan is al kort geknipt en uit de pot zodat ze onder

het balkon wat kunnen drogen. Maar de rest bloeit nog
zo mooi dat ik ze bij elkaar op het terras heb gezet. Uiter-
aard houd ik het weerbericht met arendsogen in de
gaten. Ik ben altijd een beetje jaloers op mensen met
een verwarmde kas. Dat leek mij zo fijn om niet alles
naar boven te hoeven sjouwen of in de kist op te bergen,
Maar dit jaar, met die hoge energieprijzen, is dat toch
een stukje minder. Nu ben ik jaloers op mensen met een
goed geïsoleerd huis.
 
Ook dit jaar laat ik een aantal fuchsia’s weer zo lang mo-
gelijk buiten en probeer ze in de schuur te laten overwin-
teren. Behalve bij strenge vorst, dan komen ze even bin-
nen, maar daarna weer zo snel mogelijk naar buiten.
Vorig jaar bloeiden die planten veel eerder. Jammer dat
ik niet meer ruimte in de schuur en bijkeuken heb. Naast
de drie van vorig jaar heb ik nu een aantal planten gese-
lecteerd die te boek staan als winterhard. Dit zijn ‘Blue
Sarah’, ‘Rufus’, ‘Beacon Rosa’ en ‘Annabel’. Ben heel be-
nieuwd.
 
Hoewel de herfst in de tuin nu ook wel zichtbaar aan het
worden is, bloeien er toch nog veel planten overvloedig.
Mijn 3 meter hoge Cosmos (was Cosmea) bloeit de ster-
ren van de hemel, maar die begon pas eind augustus. Ik
ben bang dat ik er dit jaar geen rijp zaad van zal krijgen.
De Nerine’s staan nu op hun mooist. De (hemels)blauwe

Cosmos

salvia’s gaan gewoon stug door tot aan de eerste vorst.
Dat dat nog lang moge duren. Ook mijn Fairy roosje
heeft weer heel veel nieuwe trossen met knoppen ge-
maakt. Ik hoop dat ze nog uitkomen. Zo is de tuin elk
jaar weer anders en moet je ook weer andere beslissin-
gen nemen.
 
Half oktober hebben wij eindelijk weer een bijeenkomst
met onze regio gehad en konden we weer onze ervarin-
gen met tuin en fuchsia’s uitwisselen. En gedeelde smart
is toch halve smart, want toen ik alle roest verhalen hoor-
de van de anderen vond ik het ineens bij mijn eigen fuch-
sia’s een stuk minder erg. Gelukkig hoefden wij onze
QR-code in de Corona Check app niet te laten zien, maar
binnenkort zullen we op veel meer plaatsen deze moeten
tonen. Ik heb nog wel wat zitten prutsen om hem op
mijn telefoon te krijgen maar uiteindelijk is het gelukt. Ik
heb voor de zekerheid ook maar een papieren versie uit-
geprint. Onze nieuwjaarsborrel is ook al vastgelegd, nu
maar hopen dat we tegen die tijd niet in de zoveelste
lockdown zitten. Ik begin er net een beetje aan te wen-
nen dat ik weer overal naar toe mag hoewel ik mij nog
steeds wat ongemakkelijk voel als mensen dicht bij mij
komen staan, zoals in de supermarkt. Ik ga nog steeds
op de stille uren boodschappen doen.
 
Een paar huizen verderop in mijn straat heeft iemand al
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de hele kamer ingericht voor de kerst. Alles is uit de kast
gehaald. Dorpjes, treinen, rendieren en honderden (ge-
kleurde) lampjes. Het is ’s avonds één grote lichtshow.
Daar ben ik nu nog niet aan toe. Het lijkt pas een paar
weken geleden dat ik de kerstboom heb afgetuigd en op-
geruimd. Of dat aan corona ligt of aan de leeftijd blijft de
vraag.
 
Ik ga straks wat planten verjongen die dit jaar echt veel
te groot zijn geworden. Als ik dat nu niet doe zie ik vol-
gend jaar helemaal geen stukje aarde meer. Vooral mijn
Phloxen zijn kastelen geworden. Ik hoop dat iemand ze
wil hebben. En de rest laat ik lekker nog even zitten.
 
 
Bij deze wens ik u een goede herfst, alvast fijne feestda-
gen en vooral een gezond nieuwjaar.
 
Ria Nauta. Nerine                       
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Jubilarissen 40 jaar lidmaatschap NKvF regio's 03, 05 en 07
Regio 03, Drenthe 

 

Op 21 september ben ik, gewapend met een mooie bos 

bloemen, samen met de voorzitter van regio Drenthe, 

Alie Westenberg, op bezoek geweest bij mevrouw Soer-

Haar in Hoogeveen. 

Ik mocht haar namens het HB feliciteren met haar 40 

jarig lidmaatschap van de NKvF en haar de versierselen 

hiervoor omhangen in de vorm van een gouden hanger. 

Gewoonlijk worden alle jubilarissen die 40 jaar lid zijn 

van de NKvF gehuldigd tijdens de Vriendendag, maar 

doordat deze dit jaar door corona niet door kon gaan 

hebben we als HB besloten het op deze manier te 

doen. 

Een taak die onze voorzitter veelal op zich nam, maar 

omdat er dit jaar zoveel jubilarissen zijn, hebben we 

het onderling verdeeld. 

 

 

 

Mevrouw Soer is met haar 93 jaar een echte 

fuchsialiefhebber. Zij woont al meer dan 20 jaar in 

haar appartement op de derde verdieping in 

Hoogeveen, en ondanks het kleine appartement 

stonden en hingen er overal fuchsia’s in allerlei vormen 

en maten. Het waren schilderijen, kaarten, bekers en 

zo meer. Zelfs op het toilet kon je de fuchsia’s 

bewonderen. Ik heb ze niet kunnen tellen, mocht ik 

dat wel gedaan hebben dan zou ik snel de tel zijn kwijt 

geraakt. 

Zij had nog 1 echte fuchsia op haar balkon, en ieder 

jaar mochten de kinderen proberen deze over te 

houden, wat meestal niet lukte, dus er werd ieder jaar 

weer een nieuwe fuchsia aangeschaft.  

 

Na de koffie was het tijd om haar de speld om te hangen, wat ze zeer waardeerde. Weer een fuchsia 

erbij die zij nog niet had. 

Na nog een poosje gezellig te hebben gepraat was het weer tijd om te vertrekken. Wat ik hier wel heb 

geleerd: je bent nooit te oud om nog steeds van fuchsia’s te kunnen genieten. 

Jan de Groot 

8 NKvF



Regio 05, Twente-Salland 

 

Op maandagavond 27 september ging ik op weg met 2 bossen bloemen naar Enter, waar regio 

Twente-Salland haar jaarvergadering hield. 

Tijdens deze jaarvergadering zouden ook de jubilarissen worden gehuldigd en er waren in deze regio 

twee leden die 40 jaar lid waren van de NKvF.  

Omdat de Vriendendag dit jaar door de coronamaatregelen niet door kon gaan is in overleg met het 

regiobestuur besloten om deze jubilarissen op de jaarvergadering te huldigen. 

Dit jaar mocht ik deze taak op mij nemen, we hadden dit binnen het HB verdeeld opdat de voorzitter 

niet het hele land door moest om de speldjes uit te reiken. 

Nadat eerst de gebruikelijke agendastukken waren behandeld stond de huldiging van de jubilarissen 

op het programma. Eerst werden er een aantal leden in het zonnetje gezet die 25 jaar NKvF-lid waren 

waarna het mijn tijd was om de leden die 40 jaar NKvF-lid waren de speldjes op te spelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst was mevrouw J. Heinstman uit Nijverdal aan de beurt en mocht ik haar de gouden hanger 

omhangen en haar een mooie bos bloemen overhandigen. 

Daarna was de heer W.A. Denekamp uit Wijhe aan de beurt, bij hem mocht ik het speldje dat hoort 

bij het 40-jarig lidmaatschap opspelden en ook hij kreeg een mooi boeket bloemen. 

Ook kregen zij van het bestuur van de regio nog een mooi aandenken overhandigd, waarna het tijd 

was voor de fotograaf om nog enkele plaatjes te schieten. 

Al met al was het een gezellige bijeenkomst, ondanks de coronamaatregelen die ook hier in acht 

werden genomen. 

 

Jan de Groot. 
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Regio 07, Veluwe 
 
Op zaterdag 23 oktober jl. ben ik, samen met echtgenote Ada, naar Epe afgereisd om de jubilarissen 
die in 2021 40 jaar lid zijn van de NKvF van regio 07-Veluwe te huldigen. Omdat het wat de 
coronaregels betreft weer kon, heeft het regiobestuur besloten om een gezellige middag zonder 
agenda te organiseren. Gewoon om lekker bij te kletsen en om gelijk de jubilarissen van 2020 en 
2021 te huldigen. 
 
De jubilarissen die 25 jaar NKvF-lid zijn worden altijd gehuldigd door het regiobestuur en de 
jubilarissen die 40 jaar NKvF-lid zijn door het hoofdbestuur. Door corona kon het ook dit jaar niet met 
Vriendendag, daarom zijn de jubilarissen door een aantal HB-leden opgezocht met het bekende 
vergulde speldje, een mooie kaart en een boeket. 
De heer G.J. van den Brink uit Hulshorst en mevrouw D. Meuleman uit Vaassen hebben de eer dit jaar 
40 jaar lid te zijn van de NKvF. 
 
De heer van den Brink is bij velen bekend als veredelaar. De 
Hulshorst-serie zijn cultivars van zijn hand. Ook heeft hij een 
aantal bekende personen binnen de vereniging vernoemd via zijn 
cultivars.  
Daarbij horen bijvoorbeeld Jan Workel, jarenlang bestuurslid en 
regiovertegenwoordiger in regio 05 Twente-Salland geweest. 
Ook Yvonne Zeelenberg, bekend van kwekerij Zeelenberg, is 
door de heer van den Brink vernoemd. Nog regelmatig biedt hij 
nieuwe cultivars ter keuring aan bij de nieuwighedenkeuringen 
van de BCK. 
 

Mevrouw Meuleman is 
begonnen in een flat op een 
balkon. Daar konden ze niet 
zoveel fuchsia’s kwijt maar 
werden ze wel aangestoken 
door een buurman met 
fuchsia’s. Toen het echtpaar 
een huis liet bouwen op een 
lap grond van 1.000 m2 was het hek van de dam. Op het 
hoogtepunt had het echtpaar 1.400 verschillende fuchsia’s. Nu 
woont mevrouw Meuleman weer in een appartement en siert nog 
één grote fuchsia de voordeur naar het appartement.  
 
 
Hilariteit toen ik dacht, ondanks goed in te prenten hoe de 
ketting gehouden moest worden bij het om doen, dat de hanger 
toch achterstevoren hing. De ketting moest dus weer af 
en……bleek toch goed te zitten. Had ik toch maar gelijk mijn 
leesbril op gedaan. 
 

Omdat we toch aanwezig waren en regio 07 ook de jubilarissen van 2020 zou huldigen, heb ik ook de 
heer J. van den Brink uit Hattem zijn speldje opgespeld namens het hoofdbestuur.  
 
Deze was in 2020 al per post toegezonden maar nu konden we er toch nog een officieel momentje 
van maken. 
 
Tekst: Cor Boom 
Foto’s: Jos Wagemans 
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UTC NIEUWS
Botanische groep
 
Op zaterdag 2 oktober heeft de botanische groep haar vergadering gehouden. We waren blij dat we weer een keer
een fysieke bijeenkomst konden houden. Buiten in de tent hebben we een leuke bijeenkomst gehad, jammer dat er
op het laatste moment nog enkele leden zich hadden afgemeld.
Tijdens de plantbespreking van de zaailingen van F. tincta en F. mathewsii  is besloten om de Tincta-zaailing nr. 4 toe
te voegen aan onze collectie, omdat we van mening zijn dat dit een echte Tincta is.
Voor de F. mathewsii-zaailingen moet nog meer onderzoek worden gedaan, maar we denken dat dit ook een echte
Mathewsii is.
Gerard Rosema heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk ook diverse nieuwe soorten meegebracht, zo vertelde hij (zie
artikel elders in deze Fuchsiana). Hij zal hiervan stekken maken en deze dan binnen de groep verspreiden.
Inmiddels zijn er ongeveer 50 species naar de Orchideëenhoeve gegaan, deze zullen daar in verschillende kassen
worden neer gezet. We hopen in het voorjaar dit aantal verder uit te breiden.
 Veredelings- en Winterharden Studiegroep
 
Op zaterdag 9 oktober is deze groep bij kwekerij Van der Velde bijeengeweest. Enkele leden moesten om uiteenlo-
pende redenen verstek laten gaan. We hebben onze plannen voor de toekomst besproken, zoals waar willen we naar
toe en hoe zouden we dit kunnen bereiken?
Tijdens de bijeenkomst kregen alle leden het boek "Veredeling van Fuchsia’s" uitgereikt.
Dit boek is gemaakt door Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, in dit boek staan hele nuttige tips voor het veredelen van
fuchsia’s. Het boek is in 4 talen verschenen en met steun van Euro-Fuchsia tot stand gekomen.
Omdat deze groep klein is, is besloten om alle ons bekende veredelaars voor de volgende vergadering uit te nodigen
om te laten zien wat deze groep zoal doet en waar we mee bezig zijn. We hopen dat hierdoor nog enkele veredelaars
zich bij de groep zullen aansluiten.
 Begeleidingscommissie Keuringen (BCK)
 
Het afgelopen jaar hebben we twee keuringen gehouden. Totaal zijn er 15 planten ter keuring aangeboden. Hiervan
zijn er 9 planten genomineerd (zie elders in deze Fuchsiana). Deze planten zijn naar de kwekerijen van Van der Velde
en Zeelenberg gegaan.
In het voorjaar zullen bij deze bedrijven stekken van deze nieuwe cultivars te koop zijn.
 
 Beschrijvingsgroep
 
Alle genomineerde planten en de planten waarvan de veredelaars op de keuring hebben aangegeven dat zij hun plant
willen aanmelden bij de AFS zijn beschreven en opgenomen in de CIL.
 AFS
 
Dit jaar zijn er 30 aanmeldingen binnengekomen voor aanmelding bij de AFS. Alle aanmeldingen hebben we gecon-
troleerd en doorgestuurd naar de AFS. Ook worden deze planten t.z.t. opgenomen in de CIL.
 
Jan de Groot.
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De Stinkende Gouwe heeft lichtgele bloemetjes met 4
kroonbladen. De bloemstelen krommen zich bij regenach-
tig weer en bij nacht om het stuifmeel te beschutten. De
bestuiving wordt gedaan door stuifmeelzoekende vliegen
en bijen. Zijn bladeren hebben wel wat van eikenblade-
ren. Het is oneven geveerd of diep ingesneden en grof
gekarteld. Na de bloei krijgt hij langwerpige zaaddozen
die op een hauw lijken maar geen tussenschot hebben.
Ze hebben een dikke wortelstok met een bladrozet. Van
daaruit komt de stengel. In het najaar vormen zich in de
oksels van de rozet nieuwe rozetten, waarna de stengels
afsterven. De zwarte zaden hebben een olierijk aanhang-
sel waar de mieren verzot op zijn, het mierenbroodje.
Deze beestjes helpen dus om de plant te verspreiden.
 
Voor de naam Chelidonium zijn verschillende verklaringen
te vinden. De meest waarschijnlijke betekenis is Zwaluw-
kruid. Deze naam gaf Dioscorides hem. Want hij begon te
groeien als de zwaluwen in het land kwamen en groeide
en bloeide met de zwaluwen en stierf af bij het vertrek
van de zwaluwen. Als dat laatste waar zou zijn, dan zijn
de zwaluwen wel veel te laat weg. Ook beweren Dioscori-
des en Plinius dat het gele sap door de zwaluwen aan
hun blinde jongen werd gegeven om ze ziende te maken.

“On”kruiden, 33. Chelidonium majus; Stinkende Gouwe.
U kent hem vast wel. Een beetje een ruig hoekje of half
onder de heg, daar kunt u hem vinden. Maar op veel
meer plaatsen is hij te vinden. Het is een algemeen voor-
komende plant op licht beschaduwde plaatsen waar de
(zand)grond voedselrijk, los, matig droog en liefst een
beetje kalk- of leemhoudend is.
Het is een meerjarige plant uit de Papaver(klaproos) fa-
milie en tegenwoordig de enige in het geslacht Chelidoni-
um. In de wat rijkere tuingrond kan hij wel een meter
hoog worden. De plant heeft veel vertakkingen, knopen
en verdikkingen aan de stengel. Die stengel is rond, hol
en behaard. Deze zo stoer lijkende plant breekt heel ge-
makkelijk af. Maar, pas op, in de stengel zit van dat vieze
gele melksap wat bijna niet van de handen afgaat.

Bloemknoppen Stinkende Gouwe.            Foto: Henk Hoefakker

In het Middelnederlands was de omschrijving van de
plant als volgt:”Swaluwencruyt, Celidonia is een cruut datsaffranighe (saffraankleurige) blommen heeft ende dye isalsoo ghenoemt om dyes wille dattet in den tyden als dyezwaluwen eerst comen soo beghintze te bloyen, endevele luden heytet swaluwencruut ofte dye ghaven des he-mels.” Dodonaeus geeft diezelfde uitleg maar voegt
eraan toe: ”hetwelk nochtans een ydele en valsche mey-ninghe is.” Volgens de alchemisten, die het kruid gebruik-
ten bij hun zoeken naar de “steen der wijzen” en hun ex-
perimenten om goud te maken, vanwege het goudgele
sap, is Chelidonium een verbastering van ‘coeli donum’,
hemelse gave, want coelum betekent hemel, en donum
gave.
 
Het Latijnse majus betekent groot in tegenstelling tot
minus in Chelidonium minus waarmee vroeger het Speen-
kruid werd bedoeld. De Nederlandse naam is niet zo
moeilijk te verklaren als je weet dat de plant niet lekker
ruikt. En gouwe = goud slaat op het goudgele sap dat bij
verwonding of doorbreken tevoorschijn komt.
Een aantal namen waaronder deze plant ook voorkomt
zijn: Goudkruid, Goudwortel, Gele gou en bij Dodonaeus
Groote Gouwe. Ook verbasteringen van Chelidonium
komen voor als Celedon, Saldonie en Celiadone. Zwalu-
wenkruid en Zwaluwkruid hoef ik niet meer uit te leggen.
De naam Wrattenkruid kreeg de plant omdat van het gele

Bloemen Stinkende Gouwe.                    Foto: Henk Hoefakker

sap een middeltje werd gemaakt om wratten te verwijde-
ren. Ook droog eczeem werd er wel mee behandeld. De
namen Ogenklaar en Schellenkruid geven aan dat de
plant ook gebruikt werd bij oogziekten. Vooral bij staar
zou het gele sap werken om de schellen af te doen val-
len. Zoals zo mooi staat geschreven bij Blankaart: ”hetgele sap gemengt of ongemengt, geneest de oogschillen,en oogvlekken, somtijds met een sagt penseeltjen ofteveertjen, daar een weinig van opgestreken.” Ook vond ik
in dat boek dat de wortel “behoorlyk gesneden als een
setpil” gebruikt kan worden.
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In die oude boeken kun je nog veel meer werkingen vin-
den. Maar vooral de omschrijving in dat oude Nederlands
is soms zo beeldend dat je in de lach schiet als je het
leest.

Zaadpeulen Stinkende Gouwe.                 Foto: Henk Hoefakker
 
“Het versche sap, voornamelyk het geel in wonden ge-drukt, geneest seer schielyk”; het werd daarom tot de
wondkruiden gerekend. Dodonaeus schrijft: “Het sap van

Stinckende Gouwe is seer nut om het ghesicht te ver-
scherpen.”
Ook bij leverziekten en geelzucht werd het sap gebruikt,
het is tenslotte geel.
Het lijkt dus een manusje-van-alles, maar wetenschappe-
lijk onderzoek heeft dit nog niet aangetoond. Wel dat er
verschillende werkzame stoffen aanwezig zijn die in rea-
geerbuizen actief zijn maar bij opname in het lichaam
snel worden afgebroken.
 
In het bijgeloof speelt het maar een kleine rol. Ik las er-
gens dat wie de plant en het hart van een mol bij zich
draagt, zich zal redden uit allerlei slechte zaken en gedin-
gen. Ergens anders wordt alleen het kruid genoemd. Als
je het op de huid bij je draagt en om de drie dagen ver-
verst zou het je helpen ontsnappen bij een onrechtmatige
gevangenisstraf en opsluiting van welke aard dan ook.
Geeft wel vlekken op je kleren. Bij een rechtszaak stemt
het de jury gunstig. Raar, dat dat in de onderwereld niet
bekend is gebleven. Als je het bij je draagt zou het ook
goede geesten uitnodigen en een blije gezindheid uitdra-
gen.
En dan nog dit: als je het op het hoofd van een zieke legt
kon je te weten komen of de patiënt zou sterven of in
leven blijven. Want als die luid begon te zingen, dan wist
je dat zijn lot bezegeld was.
 
Henk Hoefakker.
 
 

Contributie 2022
 
Bij deze Fuchsiana ontvangt u zoals gewoonlijk weer de acceptgiro om de contributie ad € 30,00 voor 2022 te be-
talen. Het verzoek aan u is: betaal zo snel mogelijk. Indien u via internetbankieren gaat betalen vergeet dan vooral
niet uw lidnummer te vermelden. Het nummer staat vermeld op de acceptgiro. Dit voorkomt dat u een herinnering
in de bus krijgt. Het is namelijk niet mogelijk om uw betaling te verwerken als het lidnummer niet bekend is.
Ieder jaar weer komen er betalingen binnen die niet thuisgebracht kunnen worden. Vervelend voor u en voor mij.
 
Maak uw betaling ALLEEN over op nummer NL32INGB0001691900 t.n.v. Ned. Kring van Fuchsiavrienden te
Liempde.
 
Onder degenen waarvan de contributie voor 1 januari 2022 ontvangen is worden drie bonnen ter waarde van
€ 7,50 verloot, te besteden bij kwekers of het servicepunt van de regio. Betaal dus snel.
 
Voor het aanbrengen van een nieuw lid ontvangt u een cadeaubon van € 5,00. Het nieuwe lid ontvangt het mooie
boekje “Leven met Fuchsia’s”.
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris.

13Fuchsiana December 2021



Ledensecretariaat 
 
November 2021 
 
Nieuwe leden: 

 
De heer  P.L.F.M. Balk  Regio 15 
De heer  D. Herman  Regio 99 

Mevrouw M. Huyghe  Regio 99 

Mevrouw H. Meinsma  Regio 01 
De heer  P.L.F.M. Out  Regio 01 

De heer  W.N. van Surksum Regio 03 

 
 

Neem even contact op met het ledensecretariaat 
als: 
 
 U gaat verhuizen, 

 Uw adresgegevens niet kloppen, 

 U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 
 U een ander e-mailadres heeft gekregen. 

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

 
Contributie NKvF 2021: 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie 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. 
 

Let op: Wilt u er verzekerd van zijn dat u Fuchsiana ook in 2022 krijgt toegezonden dan dient u vóór 1 
januari 2022 de contributie te betalen. 

 
 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             'Eleanor Leytham'                              Foto: Sjaak Loef
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'WALZ Meermin', Waldenmaier 1984 NL   AFS nr.: 1904
Afstamming: 'Speciosa' x 'WALZ Bruintje'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Waldenmaier noemde zijn interessante introductie Meermin in verband met de groene
 
bloemknoppen en de buitenkant van de kelkbladen. De lichtroze kroon is een ander aandacht
 
vragend detail. Er zijn maar weinig fuchsiacultivars met een vergelijkbare kleurstelling. De eerste
 
was bij mijn weten 'Greenpeace' ('Speciosa' x 'Ting-a-Ling') en daar kwam later 'Petite Monique'
 
('Speciosa' x 'La Bergère') nog bij. Moeder 'Speciosa' werd in de jaren tachtig veel voor
 
veredeling gebruikt in de jacht op de gele fuchsia, waarbij natuurlijk een fertiele afstammeling
 
van F. splendens met de gele kroonbladen nuttig kon zijn. Helaas bleken de meeste
 
afstammelingen van 'Speciosa' net als de hier genoemden steriel te zijn. 'WALZ Meermin' voelt
 
zich het beste thuis op een warme lichte plaats zonder direct zonlicht in verband met de
 
bloemkleur. Bij minder licht en lage temperaturen gaan de bloemen slecht open. Een extra
 
stikstofgift blijkt achteraf te helpen. In mijn schaduwrijke tuin in het koelere westen was ze geen
 
succes: ik moest steeds de rijpe knoppen open knijpen. Voor mij was het geen groot verlies toen
 
de plant als enige ooit uit mijn voortuin gestolen werd. Pleister op de wonde was dat ik net 'Petite
 
Monique' aan de collectie had toegevoegd. Haar bloemen gingen in mijn tuin wel open en de
 
plant was geschikter als hanger voor onze pergola. 'WALZ Meermin' is van nature opgaand en
 
alleen geschikt als wat stijve halfhanger.
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.
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'WALZ Meermin'  Foto: Aat van Wijk



'Sterretje' Foto: Sjaak Loef



'Sterretje', Weeda 1987 NL   AFS nr.: ----
Afstamming: 'Whiteknights Ruby' x 'Ting-a-Ling'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor menig veredelaar moet het kruisen met 'Whiteknights Ruby' een uitdaging zijn geweest.
 
Slechts een enkeling had daarmee succes. Bas Weeda uit Zuidland slaagde er in, al denk ik dat
 
hij een ander resultaat had verwacht. De gebruikte plant was immers een afstammeling van de
 
gedeeltelijk geelbloemige F. procumbens en vertoonde zelfs de nieuwe aubergine kleur van
 
kruisingen met  Nieuw-Zeelandse species, in dit geval met F. triphylla. Zoals u op de foto ziet is
 
'Sterretje' noch geel- noch auberginebloemig. De bloemen zijn afstaand aan een moeilijk te
 
vormen opgaande plant als een wolk van kleine sterren die je aankijken. 'Sterretje' vraagt een
 
plekje in gefilterd licht en kan door de horizontale stand van de bloemen ook in de border een
 
blikvanger zijn. Gezien de afstamming is wat extra zorg in de winter aan te bevelen. Voor
 
verdere veredeling werd het stuifmeel door Martin Beije gebruikt voor het kweken van 'Bas
 
Weeda', geïntroduceerd in 1990.
 
 
 
 
 H.J. de Graaff.                                            
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Product of Holland CCXLI

De bladeren beginnen te vallen, het is herfst. De bladval
is laat dit jaar. Onze esdoorn en de al wel geelgekleurde
kastanje doen nog niet mee, evenmin als de grote vijgen-
boom, die daarmee wacht tot het echt koud wordt. Van-
daag zag ik wel de eerste herfstcrocussen, maar de
herfsttijloos laat nog op zich wachten. 2021 was beslist
geen ideaal fuchsiajaar. Het koude voorjaar en al die nat-
tigheid was meer voor hortensia's (hydrangea's) en va-
rens en uiteraard voor luie fuchsialiefhebbers, want dage-
lijks watergeven hoefde niet. Een vruchtbaar jaar was het
ook niet. De vruchtbomen in onze tuin brengen al jaren
niets meer op door de invloed van de hier alom vertegen-
woordigde halsbandparkieten, maar ook waren er weinig
kastanjes en onder de beuken in de buurt lagen vrijwel
geen beukennootjes.

Afgevallen kastanje.                         Foto: Dominicus Bergsma.
 
Het wordt moeilijk deze winter voor eekhoorns en wilde
zwijnen, want veel eikels schijnen er ook niet te vallen.
Men zegt dat er dan een zachte winter volgt en van mij
mag dat. Ik ben nu eenmaal geen liefhebber van de don-
kere jaargetijden, maar wat kun je anders verwachten
van iemand die in april geboren is in een bloeiende Bol-
lenstreek. Voor Cock Veldhuis, die op 29 september 1929
geboren werd en dit jaar op 24 september is overleden
moet het anders geweest zijn. Niet voor niets noemde ik
hem eerder in twee van de afleveringen van Product of
Holland. Als bloemkunstenaar was hij heel belangrijk voor
onze regio als arrangeur van de Fuchsiaden, die daardoor
de extra dimensie kregen, die onderscheidend was, ter-
wijl we maar op een klein oppervlak konden werken
omdat het nu eenmaal binnententoonstellingen waren.

Achteraf heb ik begrepen dat hij ook heeft meegewerkt
aan de NT'72 in Zeist, waar als bezwaar werd gezien dat
hij liefhebbersplanten zonder meer als decoratiemateriaal
gebruikte.
Zelf heb ik alleen goede herinneringen aan het werken
met hem, wat zeker ook leerzaam was. Vaak liet hij in-
zenders hun gang gaan en gaf alleen goede raad, die
denk ik altijd welkom was. Bij de laatste Nationale Ten-
toonstelling in 1999 ging het als bij de Fuchsiaden, waar-
bij kwam dat hij vaker voor de Keukenhof gewerkt had

Het jaar waarin ik 50 jaar geleden lid werd
van de NKvF en 40 jaar geleden het eerste
Product of Holland schreef

en het klappen van de zweep daar kende. Waar het Flori-
ade 2002 betreft, waarvoor de NKvF was uitgenodigd,
trad ik als voorzitter van de UTC als vertegenwoordiger
van het hoofdbestuur op.
We waren helemaal niet zo happig op deelname, ook al
omdat de ervaring in 1992 niet gunstig was. Maar wie
niet waagt, die niet wint. Bij de voorbespreking kwam ik
met het zelfde voorstel als indertijd voor de Fuchsiaden:
wij leveren de planten en de mensen en de rest is voor
de Floriade. Ik moest ook een arrangeur aanmelden. Fi-
nanciëel had ik Cock niets te bieden, maar hij deed toch
mee. Achteraf werd alles betaald door Bloemenbureau
Holland. Als je met zo'n grote organisatie te maken krijgt
is het geweldig om met een man uit het vak te werken en
ik ben er van overtuigd dat deze inzending van de NKvF
mede daardoor eindelijk geslaagd was.
Tot Floriade 2012 in Venlo, waaraan de NKvF niet mee-
deed, heb ik ze allemaal meegemaakt. De eerste in
Heemstede in 1952, die nog geen Floriade heette en Flo-
riade '62 in Rotterdam als inzender van ons bollenbedrijf
De Graaff-Gerharda. Floriade '72 in het Amstelpark en
Floriade '82 aan de Gaasperplas en Floriade '92 bij Den
Haag als medewerker en fuchsia-inzender. Die laatste
werd voor ons een drama. Na het succes van 2002 deed
de vereniging niet meer mee in Venlo en dat zal het zelf-
de zijn voor Almere waar op 14 april 2022 de zevende
Floriade van start gaat op een terrein van 60 hectare. In
ieder geval een aantrekkelijk vooruitzicht voor het ko-
mende jaar. Ik wens u daarbij voor 2022, het jaar waarin
ik 50 jaar geleden lid werd van de NKvF en 40 jaar gele-
den het eerste Product of Holland schreef, alle denkbare
voorspoed toe zonder de hinder van Covid-19.
 
Lisse, 2 november 2021.                         H.J. de Graaff.
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Fuchsia’s in Aquarel – 123 Aat van Wijk

'Fuchsiana' Van Aspert NL  2015  NKF 7198  AFS 8883
 
Afstamming: ‘Göttingen’ x [(‘Gruss aus dem Bodethal’ x ‘Rohees Alrami’) x ‘Stad Elburg’].
 
Opgaande fuchsia met stevige purperrode bloemen. Het nauwelijks getande blad heeft een rode hoofdnerf. Ook de
stengels en bladstelen zijn rood. Vooral geschikt als struik. Genoemd naar het tijdschrift van de NKvF.
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Uw oplossing kunt u vóór 5 januari 2022 zenden (met vermelding van uw lidnummer): 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742DM Waddinxveen. 
- óf per e-mail aan eindredactie.nl. 

 
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot. 
 
De oplossing van de Filippine-puzzel in de oktober-editie van Fuchsiana luidt:  
Jennie Spijkerman.  
 
Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: de heer A. Molleman. Gefeliciteerd!  
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden. 

A S E K P A B N S B C A P A L P E I L 

E I R H I E O A A R M A S E P I E L U 

K E L V G L X B N A U E M O T O N I S 

B O L O I I S I A C R C T P I U C U R 

X A N T F S H D T H T H R E A B N A M 

S I U R P U E E N I S I H J A N A I B 

A B A A E H L N A C E U O K C A U C A 

A G O I L P I S L O C M D E I I E L S 

A M R N A E O M L M O E O B D D I A A 

V U O E R T T A A E G N D N A R R N L 

E N O D G S R I V R A E E E N A I I O 

R A S A O I O S A A D M N W T L S R B 

B L M L N L P H T L I E D U H L T A E 

E O I P I L I C E C L S R E E I U S L 

N S N I U A U U R E O I O E R A L A I 

A I A D M C M F A A S A N L A G P A A 

Abutilon 
Begonia 
Campanula 
Els 
Iep 
Linum 
Petunia 
Saxifraga 
Ui 

Acidanthera 
Berk 
Cestrum 
Es 
Iris 
Lobelia 
Phlox 
Scabiosa 
Verbena 

Alcea 
Bidens  
Dipladenia 
Fuchsia 
Lantana 
Mina 
Rhododendron 
Solanum 
 

Asarina 
Brachicome 
Echium 
Gaillardia 
Lavatera 
Nemesia 
Roos 
Solidago 
 

Bacopa 
Callistephus 
Eik 
Heliotropium 
Leeuwenbekje 
Pelargonium 
Salvia 
Tulp 
 

 
 
Dit keer geen fuchsianamen, maar een iets uitgebreider sortiment van één en
tweejarige planten, kuipplanten en bomen.
 
Maar om het wat moeilijker te maken zowel in gewoon Nederlands alsmede in Latijn.
Ook mogen de letters maar een keer gebruikt te worden.
 
De overblijvende letters vormen van links naar rechts en van boven naar beneden
gelezen het woord dat de oplossing is van deze puzzel.

Woordpuzzel
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Naar Brest heen en terug met wilde fuchsia's; een reisverslag
Fuchsia's komen in het wild verspreid voor in Zuid- en
Midden-Amerika. Een paar soorten komen voor in de
Dominicaanse Republiek, een paar in Nieuw-Zeeland en
één op Tahiti. Maar nergens vind je er zoveel op één plek
als bij sommige particuliere verzamelaars, zoals Henk
Hoefakker, secretaris van onze Botanische Groep ofwel
"De Wilde Fuchsia-Club"! Voordat je zijn tuin in Benne-
kom binnenkomt word je zelfs gewaarschuwd: "Kijk uit:
Wilde Fuchsia's" (kijk trouwens ook eens op zijn website:
www.hoefakkerfuchsia.nl).
 
Jean-Yves is ook zo'n liefhebber van 'wilde fuchsia's'. Hij
heeft vooral die soorten die zeldzaam zijn in de natuur en
met uitsterven worden bedreigd. Een gedeelte van zijn
tuin heeft hij geschikt gemaakt voor botanische
fuchsia's die hij in de loop der jaren heeft verzameld. Hij
heeft heel wat soorten die wij niet hebben en andersom.
Toen hij Renee en ondergetekende uitnodigde om naar
Brest te komen om diverse fuchsiasoorten uit te wisselen
konden we daar uiteraard geen nee tegen zeggen. Bo-
vendien hadden we een kleine reünie in de Dordogne en
konden we één en ander goed combineren. Nou ja, van
Brest naar de Dordogne was ook nog ruim 800 km!
Voordat we op reis gingen moesten er eerst nog stekken
worden gemaakt. Tiny van de Sande, Henk Hoefakker en
Jan de Groot werden geactiveerd. Zelf heb ik ook nog
stekken gemaakt, wild materiaal bij Van der Velde opge-
haald en Fuchsia pachyrrhiza, een zeer zeldzame en
moeilijk te vermeerderen soort, opgehaald bij Jan de
Groot, een wiebelig exemplaar van 1,5 meter hoog. Hoe
krijg je zo'n plant ongeschonden over?!
 
Eind augustus was het dan zover. De auto ingepakt en
plek gemaakt voor de stekken en planten. Water en wa-
terspuit mee, want het was warm in Frankrijk!
De reis verliep soepel; een tussenstop gemaakt in Rouen
in een gezellig familie hotel. We kwamen daar tamelijk
vroeg aan, de auto in de schaduw gezet natuurlijk en na
een paar uur weer verzet naar een andere schaduwrijke
plek.

Uitzicht op de baai van Daoulas

Jean-Yves en zijn vrouw Anne in een speciaal voor botanische
fuchsia's uit de rotsen gehouwen habitat. De planten kunnen op
verschillende hoogtes worden geplant, in de schaduw van de
rotsen, bomen of struiken of juist meer in de zon.

De volgende dag weer vroeg op pad op weg naar Loper-
het, een klein dorpje ten zuid-oosten van Brest. Een paar
kilometer verderop in een gehucht van drie huizen wonen
Jean-Yves en zijn vrouw Anne op een prachtige plek met
uitzicht op de baai van Daoulas, een uitloper van de At-
lantische oceaan (zie foto).
Daar aangekomen de auto weer direct in de schaduw
gezet, de planten uit de auto gehaald en een broesje ge-
geven. Van de meer dan 20 soorten die we bij ons had-
den, had eerst maar één de tocht niet overleefd,F. magellanica var. arauco.
Later zijn er nog 2 gesneuveld: F. fontinalis enF. magdalenae.
We werden hartelijk verwelkomd door Jean-Yves, die
voorstelde eerst naar de Botanische tuin in Brest te gaan.
Daar heeft men ook een kleine botanische fuchsia collec-
tie, die ze graag willen uitbreiden. Een 30 jaar oudeFuchsia cyrtandroïdes, een soort die alleen op het eiland
Tahiti voorkomt, had echter dit voorjaar het loodje ge-
legd. Er was nog wel wat zaad maar dat kiemde niet. Ge-
vraagd naar hoe men dat deed bleek, dat men niet wist
dat fuchsiazaden lichtkiemers zijn en het zaad niet moet
worden afgedekt. Na een mooie wandeling door de Bota-
nische tuin gingen we weer terug naar Loperhet.
Daar aangekomen konden we het landgoed van

22 NKvF



Jean-Yves en zijn vrouw wat beter verkennen. Het was
eigenlijk net een botanische tuin. Het bleek dat ze bijna
jaarlijks omstreeks november naar Ecuador gaan, onder
andere om wilde fuchsia's te verzamelen, maar ook ande-
re planten. Zo stonden er prachtige Tibouchina's, Iochro-
ma's, een mooie bloeiende Albizia en veel voor ons onbe-
kende kuipplanten. Ook liet hij ons de kleinste waterlelie
zien, waar we ook een stukje van mee kregen. Later, in
de Dordogne, bezochten we toevallig een watertuin met
heel veel waterlelies waaronder ook Nymphaea pygmea,
een mini waterlelie (zie foto). Na deze vluchtige verken-

Nymphaea pygmea

ning zoomden we de volgende dag meer op de fuchsia's
in.
 
Daar bleek al gauw dat mijn kennis van botanische fuch-
sia's maar beperkt is. Sommige soorten herkende ik niet
eens. Dat kwam deels omdat de meeste nog niet bloei-
den. Ook daar hadden ze een koud voorjaar gehad waar-
door de planten laat op gang zijn gekomen. Bovendien is
het klimaat anders dan bij ons en staan de planten alle-
maal in de volle grond. Zo stonden er een paar prachtige
struiken van Fuchsia brevilobis, wel vol in bloei, en vanFuchsia vulcanica van één tot anderhalve meter hoog met
slechts enkele bloemen. En er stonden wel 6 species (ook
niet in bloei), die ik helaas sowieso niet kon thuisbrengen
en jammer genoeg Jean-Yves ook niet. Hiervan heb ik
natuurlijk wel stekken meegenomen! Deze dag de plan-
ten, stekken en zaailingen verzameld, die we ook graag
wilden hebben.
 
De volgende dag de auto weer ingepakt, de stekken be-
dekt met natte kranten, de ramen geblindeerd, en rich-
ting de Dordogne. Daar konden we de planten buiten in
de schaduw onder de bomen zetten en af en toe een fris
broesje geven. Na een paar gezellige dagen met onze
vrienden daar gingen we weer huiswaarts met onze nieu-
we botanische fuchsia's.
Eenmaal thuis wil je de collectie wel in leven zien te hou-
den! Eerst de planten een paar dagen laten acclimatise-
ren. Vervolgens de planten waar nodig van andere grond

voorzien. En het is zaak zoveel mogelijk materiaal te krij-
gen en te verdelen onder een aantal mensen, zodat je
het risico op verliezen zo klein mogelijk maakt. Op de
laatste ledenvergadering heb ik verschillende stekken
voor Tiny en Jan meegenomen: F. austromontana,F. ayavacensis, F. furfuracea, F. ampliata, F. inflata,F. 'vilcabamba' (d.i. waarschijnlijk F. confertifolia), enF. orientalis zijn nu in ieder geval "safe".
Verder hadden we nog stekken van 6 soorten meegeno-
men waarvan we de naam niet weten: Brest-1 t/m 6.
Brest-1 en Brest-3 hebben het niet overleefd. Ook heb-
ben we weinig materiaal van F. tillettiana, F. chloroloba,F. inflata, F. macrostigma en F. glaberrima. Vooral het
vermeerderen van species uit de Hemsleyella-sectie gaat
moeizaam. Al met al is onze botanische collectie aardig
aangevuld met een aantal zeer bijzondere soorten die we
hier nog nooit hebben gehad.
Nu zijn de veredelaars aan zet om dit nieuwe materiaal te
gebruiken in hun veredelings-programma's!
 
Gerard en Renee Rosema.
 
 
 

Een prachtige oranje species met lange bloembuis. Foto niet
helemaal scherp, maar ik wou hem toch laten zien! Naam spe-
cies: onbekend; mogelijk heb ik hem Brest-6 genoemd.
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Naam: ‘Smiling Raf’                          89 punten 
Veredelaar: G.J. Kreijkes         2021  NL 
Bloemtype: dubbel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 

Zaadgever: ‘Amélie Vos’ x ‘Swingtime’ 
Stuifmeelgever: ‘Snowfire’ 
 
Bijzonderheden: de donkere takken en bloemstelen 
geven prachtig contrast. 
 
 
 
Naam: ‘Tropic Sea’                           88 punten 
Veredelaar: J. de Boer             2021  NL 
Bloemtype: enkel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: F. magellanica var. arauco x F. triphylla 

Stuifmeelgever: ‘Spray’ 
 
Bijzonderheden: Zeer rijkbloeiend; plant niet te  
droog houden; vaak water geven. Stekt makkelijk  
en is vermoedelijk winterhard. 
 
 
 
 
Naam:   ‘Paulette’                            84 punten 
Veredelaar: A. van Vliet          2021  NL 
Bloemtype: halfdubbel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhoog opgaand; voor gefilterd licht 
Bloeitijd: vroeg 
Zaadgever: gevonden zaailing 
Stuifmeelgever:  
 
Bijzonderheden: mooie openingskleur in ge- 
mêleerd violette tinten met donker violette rand. 
 
 
 
 
 
Naam:  ‘Lucas Spek’                         82 punten 
Veredelaar: C. Spek                 2021 NL 
Bloemtype: enkel; trosvormig 
Groeiwijze: opgaand; struik voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: gevonden zaailing van F. boliviana 
Stuifmeelgever:  
 
Bijzonderheden: kroonbladen vallen af bij rijping, 
als bij F. boliviana. 
 

Nominaties eerste keuring 2021 
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Naam: ‘Red Sea’                                75 punten 
Veredelaar: J. de Boer              2021 NL 
Bloemtype: enkel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger; voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: F. magellanica var. arauco x F. triphylla 
Stuifmeelgever: ‘Spray’ 
 
Bijzonderheden: plant mag niet te droog worden; 
                        zeer rijke bloeier. 
 
 
 
 
Naam: ‘Colour Ice’                             71 punten 
Veredelaar: J. de Boer              2021 NL 
Bloemtype: dubbel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: F. fulgens tetra x ‘Alaska’ 
Stuifmeelgever: F. fulgens tetra   
 
Bijzonderheden: geen. 
 
 
 
 
 
Naam: ’Jos Wagemans’                    70 punten 
Veredelaar: G.J. van den Brink   2021 NL 

Bloemtype: dubbel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: ‘Gerwin van den Brink’ 
Stuifmeelgever: ‘Jorge’ 
 
Bijzonderheden: Soms als petaloïden vergroeide  
kroonbladen. 
 
 
 

Nominaties eerste keuring 2021 vervolg 
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Naam: ‘Arels Arie’                             76 punten 
                                                         
Veredelaar: A.J. Elsman          2021 NL  
Bloemtype: enkel; okselstandig 
Groeiwijze: middelhoog opgaand; gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: ‘Mitchel van der Putten’ 
Stuifmeelgever: ‘Arels Fleur’ 
 
Bijzonderheden: brede schopvormige kroon- 
bladen; baanvormige vlekken over lengte kroon. 
 
 
Naam: ‘Arels Hermien’                     76 punten 
 
Veredelaar: A.J. Elsman         2021 NL  
Bloemtype: dubbel; okselstandig 
Groeiwijze: halfhanger; voor in gefilterd licht 
Bloeitijd: normaal 
Zaadgever: ‘Sloebertje’ 
Stuifmeelgever: ‘Leen Vander Kuylen’ 
 
Bijzonderheden: Helmdraden en stamper veelal 
pas na rijping iets buiten de kroon. 
Zelfvertakkend. 
 
 
 

Nominaties tweede keuring 2021 
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NIEUW BOEK: Veredeling van fuchsia's.

“Meer dan 100 species van het geslacht fuchsia geven de veredelaar bijzonder veel mogelijkheden 

voor het creëren van nieuwe cultivars.” Zo luidt de ondertitel van het pas verschenen boek dat door 

Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, twee NKvF-leden en veredelaars, is samengesteld. Ze geven 

daarmee antwoord op de vraag hoe nieuwe fuchsiarassen tot stand komen. 

Praktische instructies over veredelingsdoelen, bijvoorbeeld met wilde fuchsiasoorten, en hoe die te 

bereiken geven de veredelaar houvast. Belangrijke achtergrondinformatie over erfelijkheid en de 

mogelijkheden om technieken toe te passen, zoals het meten van het ploïdie-niveau, de verdubbeling 

van het chromosoomaantal en hoe te veredelen op resistentie en winterhardheid, geven de lezer de 

nodige kennis en expertise op de weg naar succesvolle fuchsiakruisingen. Zowel kruisingen tussen 

rassen, tussen wilde fuchsiasoorten, en tussen wilde soorten en rassen komen aan de orde. 

Ook bevat het boek uitgebreide lijsten, onder andere van Fuchsiagalmijt resistente rassen en rassen 

waarvan beide ouders winterhard zijn. 

Het boek “Veredeling van Fuchsia‘s” bevat totaal 96 pagina’s en is te bestellen via het internetadres 

https://www.epubli.de/ (zoeken op de term: Fuchsia). Prijs € 27,95. 

Het boek is al verschenen in het Nederlands, Frans en Duits en komt binnenkort ook uit in het Engels. 
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Regio 17, Rijnland
De Regionale Vereniging Rijnland bestaat in 2021 al weer 35 jaar. Op 17 mei 1986 is deze opgericht in Jaap Kooy’s
tuincentrum in Lisse.
 
Regio Rijnland ligt in het westen van het land tussen Haarlem, Nieuwkoop, Leiden en de Noordzee. Een gebied met
over het algemeen kleinere tuinen, maar desondanks wel enthousiaste leden.
 
Over de beginjaren heeft het huidige bestuur alleen maar horen vertellen. Vanaf 1987 zijn bijna jaarlijks shows geor-
ganiseerd bij Jaap Kooy’s tuincentrum, wat later Tuincentrum Overvecht is geworden. De laatste Fuchsiade is uitein-
delijk in 2004 georganiseerd. Deze tentoonstellingen werden in die jaren goed bezocht en menigeen is lid geworden
tijdens één van deze Fuchsiades.
Naar aanleiding van deze shows en shows van andere regio’s begon het toch weer te kriebelen bij het bestuur om
toch meer ruchtbaarheid te geven aan onze hobby door een kleine show te organiseren. Door Covid-19 in 2020 zijn
deze plannen weer even in de ijskast gezet.
 
Door het jaar heen hebben we een redelijk vast programma. We proberen elkaar zo’n 5 – 6 keer per jaar te ontmoe-
ten. Daarnaast ontvangen leden en donateurs het Rijnlands Regionieuws.
 
De bijeenkomsten zijn een combinatie van middagen met gastsprekers en in de zomerperiode trekken we er op uit.
 
In januari, maart en september nodigen we een gastspreker uit die ons met mooie beelden vertelt over vaste planten
of eenjarigen waardoor we een voorproefje van de zomer krijgen. Maar ook sprekers over bolgewassen, rotsplanten,
de orchideeënvereniging of de boswachter van de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn al eens bij ons te gast ge-
weest.
 
Na de bijeenkomst in maart worden de wedstrijdstekken uitgedeeld, die dan tijdens de bijeenkomst van september
weer worden meegebracht en dan door de leden worden beoordeeld. De mooiste plant krijgt de Piet Romijn-wissel-
trofee mee naar huis.
 
De zaterdag voor Moederdag is onze stekkenmarkt die we trouw elk jaar mogen houden bij onze gastheer TuineXtra
te Noordwijk. De 800 stekken die we daar verkopen zijn geleverd door kwekerij Zeelenberg en vervolgens gedurende
6 weken door regioleden opgekweekt tot mooie getopte planten. Uiteraard komen daar de regioleden hun stekken
kopen, maar de stekkenmarkt is inmiddels zo bekend dat ook niet-leden vooraf informeren of we er weer staan. Daar-
naast komen de stekken ook bij niet-leden terecht en hopen wij dat zij er een zomer plezier van hebben. Komend
voorjaar hopen we deze activiteit weer op te pakken om daarmee onze verenigingskas aan te vullen.
 
Vlak na de stekkenmarkt hebben we altijd de avond waarop we hanging baskets maken. Een avond die trouw bezocht
wordt door leden en niet-leden.
 
Een aantal jaren hebben we een open tuin dag georganiseerd.
 
Vaste prik is onze busreis. Met een bus vol enthousiaste leden en niet-leden gaan we dan op pad. Soms hebben we
echt een paraplu nodig, maar de meeste jaren is het toch wel droog en kunnen we uitgebreid prachtige tuinen bekij-
ken. We proberen daar ook altijd een Fuchsiatuin aan toe te voegen, maar dat wordt wel steeds lastiger. De aanko-
pen worden trots aan mede-reizigers geshowd, want laat nu net die ene plant eindelijk gevonden worden. En ’s mor-
gens neemt elke deelnemer zich voor om dit jaar toch echt zonder planten thuis te komen. Desondanks staat de ba-
gageruimte aan het eind van de dag weer vol.
 
Hiermee heb ik een beeld geschetst zoals we in onze regio enthousiast bezig zijn met fuchsia’s. Op de pagina hier-
naast ziet u een fotocollage van een paar van onze actviteiten.
 
Namens het bestuur,
Monique van der Meij
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Kalender
LET OP!
 Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tothet COVID-19 virus dit toestaan! 
 Januari 2022
 
07    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
08    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Nieuwjaarsbijeenkomst.
08    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
08    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Nieuwjaarsbijeenkomst.
08    Regio 23, West Brabant. Nieuwjaarsbijeenkomst.
10    Regio 05, Twente-Salland. Nieuwjaarsbijeenkomst.
15    Regio 08, Zuid-Gelre. Nieuwjaarsbijeenkomst.
15    Regio 09, Noord-Holland Noord. Nieuwjaarsreceptie.
15    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
22    Regio 05, Drenthe. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 Februari 2022
 
19    Regio 09, Noord-Holland Noord. Afhalen potgrond.
19    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Potgrondmiddag.
19    Regio 25, De Kempen. Afhalen potgrond.
 Maart 2022
 
07    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
11    Regio 25, De Kempen. Voorjaarsvergadering.
12    Regio 08, Zuid-Gelre. Jaarvergadering.
12    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
19    Regio 09, Noord-Holland Noord. Jaarvergadering.
19    Regio 25, De Kempen. Ahalen stekken.
21    Regio 05, Twente-Salland. Algemene ledenvergadering.
26    Regio 05, Drenthe. Algemene ledenvergadering.
26    Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o. Voorjaarsvergadering.
26    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Algemene ledenvergadering.
26    Regio 23, West Brabant. Voorjaarsvergadering.
28    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Jaarvergadering.
 April 2022
 
09    Regio 09, Noord-Holland Noord. Busreis en stekkenuitje.
 Mei 2022
 
14    Regio 25, De Kempen. Stekkenruil.
21    Regio 09, Noord-Holland Noord. Uitdelen wedstrijdstekken.
 Juni 2022
 
18    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
20    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 Juli 2022
 
09    Regio 25, De Kempen. Busreis.
23/24  Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend bij P. Spaansen.
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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 Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 4: Activiteitenkalender 2021/2022. In Memoriam de heer P. van
der Plas. Jubilarissen 25 jaar, 30 jaar en 40 jaar NKvF-lid. Notulen van de algemene ledenvergadering op 27 septem-
ber 2021. Verslag keuring planten in Diever op 28 augustus 2021. Het wilgenroosje. Begin van de winter. Foto 'Smi-
ling Raf' van Gerrit Kreijkes.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 6: Agenda 2021/2022. Uitnodiging regiobijeenkomst 20 no-
vember 2021. Verslag jaarvergadering op 18 september 2021. Veredelingsresultaat van Hans van Aspert, cultivar:
'Lieke'. 16 mooiste schaduwplanten (vervolg). Vogels deel 48 Wilde Zwaan, Cygnus cygnus.
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Uitnodiging en agenda voor de algeme-
ne ledenvergadering en ledenbijeenkomst op maandag 25 oktober 2021. Notulen van de jaarvergadering gehouden
op 25 maart 2019. Jaarverslagen secretariaat 2019 en 2020. Jan van de Veen 40 jaar lid. Staat van baten en lasten
2019 en 2020. Op bezoek bij Janneke en Kees v.d. Hoek. Ineke’s (tuin)dagboek.
 'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 50: Terugblik bezoek aan de fuchsiashow "Fuchsiade" van FHCW. Uitnodiging
en agenda voor de jaarvergadering op zaterdag 9 oktober 2021. Roest en andere narigheid. Regioprogramma. 
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht e.o.) nr. 3: Verslag met foto's van de  koffiemiddag op 14 augustus
2021. Snoeimiddag op 16 oktober 2021. Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 30 oktober 2021.
Agenda activiteiten 2021/2022. Fuchsia in woord en beeld: 'Belle de Spa'. Verslag wedstrijddag 21 augustus 2021.
F. triphylla 'Firecracker'.
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 93: Agenda 2021/2022. Najaarsvergadering op 19 november 2021.
Verslag fietstocht vanuit Hamont-Achel. Verslag fietstocht op 21 augustus 2021 in Oirschot en omstreken. Opkweek-
wedstrijd 2021. Verslag snoeimiddag op 25 september 2021. Verslag contactmiddag bij fam. Wijten. Vormgeving van
de fuchsia.

Augustus 2022
 
20    Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
27    Regio 23, West Brabant. Themadag.
 September 2022
 
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
17    Regio 09, Noord-Holland Noord. Plantenkeuring wedstrijdstekken.
24    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
 Oktober 2022
 
01    Regio 05, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 23, West Brabant. Najaarsvergadering.
10    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
 
 November 2022
 
11    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
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'Frank Unsworth' Foto: Aat van Wijk


