
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

Fuchsiana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Open tuinen
 Jaarverslagen 2021
 Vriendendag 27 augustus

58e jaargang no. 3 • Juni 2022 Verschijnt 6 x per jaar



- Advertentie -

- Advertentie -

2 NKvF



Fuchsiana

Inhoudsopgave 58e jaargang - nr. 3 • Juni 2022

Colofon........................................................................................................................................................... 04
Van de voorzitter............................................................................................................................................. 05
Van de redactie................................................................................................................................................ 06
Ledensecretariaat............................................................................................................................................ 07
Oplossing sudoku-puzzel................................................................................................................................... 07
"On"kruiden, 36. Oxalis corniculata L.: gehoornde klaverzuring............................................................................ 08
Vriendendag 27 augustus 2022.......................................................................................................................... 10
Fuchsia's in Aquarel - 126. 'Fasna 1100'..............................................................................................................11
Open tuinen..................................................................................................................................................... 12
Product of Holland CCXLIV.................................................................................................................................14
Kleurenplaten 'Bartje' en 'Spring Bells'................................................................................................................ 15
Zelfverdediging bij planten ............................................................................................................................... 19
Jaarverslagen 2021........................................................................................................................................... 20
Fotowedstrijd Vriendendag................................................................................................................................ 28
UTC Nieuws......................................................................................................................................................29
In Memoriam Jan de Boer................................................................................................................................. 29
Kalender...........................................................................................................................................................30
Regiobladen en regionieuws.............................................................................................................................. 31

 
 
 
 
 

INLEVEREN KOPIJ Fuchsiana Augustus-editie 
 
Kopij voor het AUGUSTUS-NUMMER van 2022 van Fuchsiana dient, bij voorkeur per e-mail verzonden, uiterlijkwoensdag 6 juli 2022 vóór 14:00 uur in het bezit te zijn van de redactie: Sparrengaarde 4, 2742 DM te Wad-
dinxveen of e-mail: eindredactie@nkvf.nl.

3Fuchsiana Juni 2022



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

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: Vacature 
 

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: ‘Tristesse’ 
Groeiwijze: Opgaand 

Veredelaar: J. Blackwell 1965 (UK) 

Foto: Coen Bakker 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
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. NL32 INGB 0001 6919 00 
 

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: ‘Alfred de Groot’ 
Groeiwijze: Halfhanger 

Veredelaar: J. de Groot 1993 (NL)  
Foto: Flip van den Elshout 
 

 Officieel orgaan van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

4 NKvF



Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Gelukkig hadden we na twee jaar op 2 april weer een normale jaarvergadering. Dit jaar stond
deze vergadering in het teken van het afscheid van Coen Bakker als HB-lid. Coen had een tijd-
je geleden al aangegeven dat hij wegens zijn gezondheid moest stoppen als HB-lid. Hier heb-
ben we uiteraard op de jaarvergadering aandacht aan be-
steed en Coen in het zonnetje gezet om hem te bedanken
voor zijn inzet voor de NKvF.
 
We zullen allen zijn vakkennis gaan missen. Natuurlijk

werd aan Coen ook een bloemetje uitgereikt en een envelop met inhoud. Daarna
bedankte Coen het HB voor de prettige samenwerking en de steun die hij in de af-
gelopen jaren mocht ervaren als HB-lid.
 
Het tweede grote punt op deze vergadering was de contributie. Het HB had als
voorstel in 2023 geen contributie verhoging te doen, dit omdat we tijdens de coronapandemie twee jaar minder uitga-
ven hadden. Maar ook kwam ter sprake dat we, nu we weer normaal draaien, in het jaar 2022 € 11,65 per lid te kort
komen. Hoe gaan we hier verder mee om? In de discussie die toen ontstond werd de vraag gesteld hoe dit is ont-
staan. Volgens de voorzitter loopt ons ledenaantal terug en is het een erfenis van vroeger. 25 jaar geleden hadden we
een hele rijke vereniging en bij het woord contributie verhoging werd altijd gezegd: "er zit nog genoeg in kas", en zo-
doende is ons vermogen opgesoupeerd, waarna we nu na jaren eigenlijk met een te lage contributie zitten. Een voor-
stel van een ledenraadslid was: waarom verhogen we de contributie niet eenmalig met € 10,- naar € 40,- per jaar?
Hierna kwam er een discussie van voor- en tegenstanders. Waarna de voorzitter de ledenraadsleden heeft verzocht
om dit voorstel eens met de leden van hun regio te bespreken. Dan komen we hier op de najaarsvergadering nog op
terug.
 
Dit jaar organiseert onze vereniging op zaterdag 27 augustus weer een Vriendendag. De laatste was in 2019. Dit jaar
is weer gekozen voor de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Deze locatie is gekozen omdat de Orchideeën Hoeve hele-

maal is verbouwd en men er buiten de Vriendendag om een hele dag kan vertoe-
ven, bijvoorbeeld in de vlindertuin, de rupsenkas en de vogelvolière. Ook zijn er
andere dieren zoals stokstaartjes, flamingo’s, leguanen, een jungletuin en nog veel
meer. Kijk maar eens op hun site www.orchideeenhoeve.nl. Als u als lid van
de NKvF tijdens de Vriendendag de Orchideeën Hoeve bezoekt betaalt de NKvF uw
toegangsbewijs en uw partner betaalt slechts € 5,- entree. Dit is mogelijk omdat
we jaarlijks een bedrag reserveren voor de Vriendendag. Het Hoofdbestuur weet
dat het voor sommige leden een verre reis is maar u kunt er dan ook een hele dag

vertoeven en genieten.
 
We hopen dan ook, na jaren van stilte, veel leden te mogen begroeten.
 
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar.
 
Cor van Empel.
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Van de redactie
En nu is alles weer bijna gewoon of wordt weer bijna ge-
woon. We kunnen weer in het openbaar vervoer zonder
mondkapje, naar de bioscoop of het theater, maar toch
voelt het nog niet zo. Misschien komt dat door de oorlog
en alle gruwelijke beelden van vernietiging, de overvolle
opvanglocaties, of juist doordat die oorlog alweer een
beetje gewoon wordt en naar het einde van het journaal
is verhuisd. Of misschien komt het door de personeelste-
korten in bijna alle sectoren terwijl we bijna 50 jaar of
langer gewend zijn geweest aan hoge werkeloosheid cij-
fers en er bijna geen baan te vinden was. Of komt het
door de snel stijgende prijzen van brandstof, energie en
voedsel? Het gevoel dat de gouden jaren voorbij zijn
houdt mij af van alles weer gewoon te vinden. Daarnaast
ben ik een aantal zaken zó erg ontwend dat het nog wel
even zal duren om het weer gewoon te vinden zoals han-
den geven en iemand omhelzen. Dat laatste, daar heb ik
geen moeite mee om dat te mijden, bijvoorbeeld op ver-
jaardagen en recepties. Bij aankomst en afscheid zwaai ik
vriendelijk naar iedereen en ga opgelucht weg. Iedereen
maar omhelzen en zoenen, daar was ik toch al niet zo
van en het leverde vaak ook nog ongemakkelijke situaties
op, wat menigeen wel zal herkennen. Ook ga ik nu min-
der vaak naar de stad of naar de markt dan “vroeger”
(vóór Corona). Terwijl ik dat toch altijd graag deed. Bin-
nenkort komen er weer plant- en tuinbraderieën, ik ben
benieuwd of ik erheen ga. Vooralsnog ben ik het wel van
plan, maar je weet het nooit. Waar ik wel naar uitkeek
was onze voorjaarsvergadering van de regio. Jammer ge-
noeg was er een flink aantal afzeggingen. Natuurlijk
miste ik ook de leden die de afgelopen jaren zijn overle-
den, waarvan er een aantal toch sfeerbepalend waren.
Maar toch was het weer fijn om zo bij elkaar te zijn. Ook
alle andere activiteiten, voor zover we nu kunnen zien, lij-
ken door te kunnen gaan. We hebben een wedstrijdstek
en ook het busreisje is weer gepland. Dit jaar heb ik ook
maar weer eens een open tuin.
En in de tuin gaat alles weer als vanouds. Hoewel elk jaar
toch weer net even anders is, zijn er altijd zekerheden
waarop je kunt rekenen. Zoals bladluis in de rozen, slak-
ken die mijn jonge dahlia’s opeten en de zonnebrand van

de planten die net buiten staan. Maar toch zijn er ook
zaken die ik niet kan verklaren. Zo zijn dit jaar op 1 plek
al mijn kruidenplanten zoals salie, bonenkruid etc. dood-
gegaan terwijl het toch niet echt een strenge winter is
geweest. Misschien te nat geweest in de winter?
Ik heb nu bijna al mijn planten buiten staan, op de Chi-
nese rozen na. Daarvoor moeten de nachten toch net iets
warmer worden. Mijn Lantana’s heb ik in mijn enthousi-
asme ook iets te vroeg buiten staan want er kwam nog
een aantal flink koude nachten langs. Gelukkig hadden ze
bijna nog geen blaadjes, dus was onder mijn balkon op
het bankje zetten voldoende. Althans dat hoop ik, want
één wil er nog maar niet uitlopen.
 
Mijn in de pot overwinterde begonia’s waren heel erg
vroeg met uitlopen. Eén heeft er zelfs al een bloem.
Ook mijn fuchsia’s uit de kist zijn opgepot en sommige
beginnen al groene puntjes te krijgen. Wat een verschil
met de fuchsia’s die ik grotendeels buiten heb overwin-
terd. Daarvan hebben er al een aantal bloemen. De plan-
ten die ik binnen heb overwinterd zitten er eigenlijk tus-
sen in. Ze hebben wel een aardige groene pruik, maar de
blaadjes en stengeltjes zijn heel slap zodat ik die maar
heb weggeknipt. Hoewel ik erg blij ben met de al bijna
bloeiende planten vind ik het proces van uit de turf halen,
de kale stammen oppotten en dan elke dag kijken of de
planten al uitlopen en of ze op alle takken uitlopen zodat
het model erin blijft, wat vaak niet gebeurt natuurlijk, wel
heel prachtig om te volgen. En elk jaar ben ik weer ver-
baasd hoe snel ze op een gegeven moment gaan groei-
en. Maar dat heb ik momenteel met bijna alle planten in
mijn tuin. Ik hoef maar met mijn ogen te knipperen en hij
staat weer iets voller en alles is weer iets groter. Wonder-
lijk, elk jaar weer. Dat wordt nooit gewoon in mijn ogen.
 
Ik wens u bij deze een heel gewoon, groeizaam, niet te
droog of te nat voorjaar en zomer toe en dat de beestjes
uw planten maar niet vinden. En blijf gezond!
 
Ria Nauta
 
 

   Overwinterd in de kist                            Overwinterd binnen koel                        Overwinterd  buiten
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Ledensecretariaat
 

 

 

Mei 2022 

 
Overleden: 
 

De heer J. de Boer  Regio 01 

De heer J. uit den Bosch Regio 13 

De heer L.H. Post  Regio 03 

Mevrouw F.H. Veldhuis  Regio 05 

 

Nieuwe leden: 

Mevrouw M. Bouwmeester  Regio 15 

De heer  G.H.J.M. Fransen Regio 05 

De heer  K. Harthoorn  Regio 23 
De heer J. Kluin   Regio 07 

Mevrouw I. Schoonman  Regio 15 
Mevrouw I.S. Smits   Regio 07 

De heer  A.H. van Velzen  Regio 13 

 
 

Neem even contact op met het ledensecretariaat als: 

 

 U gaat verhuizen, 
 Uw adresgegevens niet kloppen, 

 U Fuchsiana niet heeft ontvangen, 

 U een ander e-mailadres heeft gekregen. 
 

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

 
Contributie NKvF 2022: 

 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie is per 1 januari 2022 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.: NL32 INGB 0001 6919 00. 

 
The association year runs from January 1 to December 31. The contribution has not been increased as of 

January 1, 2022 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. NL32 INGB 0001 6919 00. BIC-nr.: INGBNL2A. 

 
Tiny van de Sande, ledensecretaris. 

Oplossing sudoku-puzzel
Deze keer geen puzzel, die houdt u van ons tegoed in de augustus-editie van Fuchsiana.
 
De oplossing van de sudoku-puzzel in de april-editie is: Kees Spek.
 
Uit de goede inzendingen van deze puzzel in de april-editie van Fuchsiana is als winnaar uit de bus gekomen: de
heer G. Nijhuis. Gefeliciteerd!
 
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.
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“On”kruiden, 36. Oxalis corniculata L.: gehoornde klaverzuring.
Alweer een eetbaar plantje dat vooral als onkruid in de
tuin te vinden is en wat bijna niet kwijt te raken is. Dit
plantje behoort tot de Klaverzuringfamilie (Oxalidaceae).
Planten van dit geslacht komen over de hele wereld voor
behalve in de poolgebieden. De meeste in tropisch Zuid-
Amerika en in Zuid-Afrika. Er zijn wel een paar duizend
soorten.
Verder heeft de Klaverzuring een bijzondere eigenschap,
namelijk tegen de avond sluiten zich de kroonblaadjes
van de bloemetjes en vouwen de blaadjes zich naar be-
neden in de ‘nachtstand’ en dekken ze zichzelf toe.
In Nederland komen in de vrije natuur 4 soorten voor.
Om in de tuin, op het balkon, op het terras of binnen in
huis te zetten zijn er wel meer te koop, meestal als sier-
kamerplant.

Gehoornde klaverzuring                   Foto: Saxifraga-Ab H. Baas

Knobbelklaverzuring                Foto: Saxifraga-Rutger Barendse

Oxalis is afgeleid van het Griekse woord oxus of oxys wat
zuur betekent en als of hals (zout). De plant bevat een
zure stof (oxaalzuur). Cornutella betekent ‘van een
hoorntje voorzien’.
Klaverzuring lijkt veel op gewone Klaver (Trifolium), van-
daar het stukje ‘klaver’ in de naam. Maar het is geen fa-
milie, verre van dat. De gewone klaver is een vlinderbloe-
mige. De bloemetjes van de klaverzuring hebben 5
kroonblaadjes van wit, roze, geel tot rood. Klaverzuring
smaakt zurig, vandaar het tweede stukje van zijn naam.
Waar de toevoeging ‘gehoornde’ voor deze soort op slaat
heb ik niet kunnen vinden. Of zou dat slaan op de twee
vergroeide steunblaadjes aan het begin van de bladsteel.
Volgens de Flora is het een eenjarig plantje dat soms
overblijvend is. Maar met onze zachte winters blijft hij
vaker over dan dat hij afsterft. Hij zaait zichzelf geweldig
uit. Bijzonder zijn de langwerpige zaaddoosjes die tijdens
de bloei gevormd worden.

Zouden dat die hoorntjes zijn? Als de zaadjes rijp zijn,
barst het doosje open en bij de minste aanraking (of
wind) worden de zaden weggeslingerd. Alleen bij helder
zonlicht zijn de bloemetjes geopend. Deze soort heeft
gele bloemetjes en bloeit van april tot oktober.
Het plantje kan flink woekeren en is ijzersterk. Het is dan
ook een voorbeeld van een onkruid dat vrijwel niet is uit
te roeien. Het slingert zijn zaden tot wel 3 meter hoog de
wereld in en breidt zich ter plekke uit met onder- en bo-
vengrondse uitlopers. Consequent wieden voor de bloei,
is het bestrijdingsadvies van mensen die hiervoor hebben
doorgeleerd. Maar wel samen met je buurman, anders
steekt hij via uitlopers en zaden illegaal de grens weer
over.
Als wieden geen hobby is: zijn eigenschappen maken
hem tot de ideale bodembedekker, hij is best wel decora-
tief en vraagt geen onderhoud. Een minpuntje is dat hij
groeit waar hij wil. Het liefst op plaatsen waar nog geen
concurrenten staan, bijvoorbeeld tussen de tegels. Dat
maakt pad en terras fleurig, dat wel, maar het past mee-
stal niet in onze tuinvisie.
Ook deze Klaverzuring is te eten maar eigenlijk is het
blad te klein om veel te oogsten.
Verder komen in ons land de Witte klaverzuring, Oxalis
acetosella, de Knobbelklaverzuring, Oxalis dillenii en de
Stijve klaverzuring, Oxalis fontana voor.

De ‘Witte’ heeft zoals de naam al zegt witte bloemetjes
vaak met roze adertjes. De andere drie hebben allen gele
bloemen. Zijn soortnaam ‘acetosella’  betekent naar azijn
smakend.
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Deze plant heeft wel een echte wortelstok en komt voor
op beschaduwde plaatsen in bossen, bij heggen en langs
waterkanten. De bloeimaanden zijn april tot begin juni,
afhankelijk van waar hij staat. De blaadjes zijn lichtgroen
en drietallig. Dit plantje stond in 2012 op de rode lijst
maar heeft zich intussen in ons land weer behoorlijk ver-
spreid.
Komt veel voor in Zuid- en Midden-Limburg, de Veluwe,
Twente en het zuiden van Groningen. Het plantje voelt
zich thuis in koele en gematigde streken, is winterhard en
ontspringt elk jaar weer vanuit zijn rood/bruine wortel-
stokken, die wel op 10 cm diepte kunnen zitten. Het is de
enige die hier echt van nature thuishoort.
De 'Stijve' die vroeger Oxalis stricta maar nu fontana heet
komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en bloeit van juni
tot in oktober. Hij lijkt veel op de Knikkende Klaverzuring
die wat zuidelijker voorkomt, maar staat mooi rechtop,
vandaar zijn naam. Het verschil is duidelijk te zien aan de
bloemen. Knikkende Klaverzuring heeft licht oranje meel-
draden en stamper. Bij de 'Stijve' zijn ze wit/geel. Ook bij
deze soort bevatten de lichtgroene blaadjes veel Oxaal-
zuur, waarmee de plant zich tegen insectenvraat ver-
weert. Net als de andere soorten gaan de blaadjes tegen
de avond in slaaphouding. ‘Stricta’ staat voor stijf waar
hij zijn Nederlandse naam aan te danken heeft. De naam
‘fontana’ betekent bronbeminnend, ofwel, hij staat vaak
bij het water. De 'Stijve' wordt wel gebruikt als smaakma-
ker in gebak en cake.
Af en toe worden er bij tuincentra tropische Klaverzuring
soorten aangeboden. Bijvoorbeeld de Limoenklaver, Oxa-
lis triangularis. Oorspronkelijk komt de Limoenklaver uit
het tropische gedeelte van Zuid-Amerika en is, be-
schermd tegen vorst, meerjarig. In de winter is het een
huiskamer plant. Groeien doet de plant vanuit 1 cm diep
geplante kleine knolletjes (ook te koop). Een prachtig
plantje met zijn driehoekige purper/paarse blaadjes en
wit-roze bloemetjes. Kweek hem als kruid in een ruime
pot, maar bij kans op vorst onmiddellijk binnenzetten.
Vanaf juli verschijnen de eerste bloemen. De Limoenkla-
ver doet ook mee met de "slaapstand".

U heeft er jaren plezier van, niet alleen voor het oog,
maar vooral om zijn smaak. Heerlijk zachtzuur met een
zoete nasmaak. Het blad en het bloempje zijn erg deco-
ratief. In sterrenrestaurants vaak gebruikt als garnering,
in salades en als smaakversterker. Overigens staat hij bij
mij al een paar jaar in de tuin. Maar ja, we hebben dan
ook geen winters meer.

Gehoornde klaverzuring                 Foto: Saxifraga-Ed Stikvoort

Klaverzuring kun je drogen, maar het verliest wel heel
veel smaak. Beter is het om het kruid vers te gebruiken.
Klaverzuring is door zijn rinse smaak heerlijk in gerechten
die van een beetje zuur alleen maar lekkerder worden.
Denk aan gestoofde bietjes, snijbiet, spinazie en zomer
rodekool. Rauw is klaverzuring heerlijk en decoratief in
allerlei salades en ook bij stukjes kaas. Probeer eens kla-
verzuring in de aardappelsalade of garneer een sandwich
gezond met royaal klaverzuring.
Geniet met mate, want overmatig gebruik draagt bij aan
botontkalking evenals andere ‘(oxaal)zure groenten’ (zo-
als rabarber).
 
Henk Hoefakker
 

'Huet's Jordaniet'                                        Foto: Hans Braam
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Vriendendag 27 augustus 2022
We mogen weer!
 
Twee jaar konden we door Corona geen Vriendendag
houden en nu is het eindelijk weer zover.
Op zaterdag 27 augustus kunnen we er weer tegen aan.
We denken dat we een mooie locatie hebben gevonden
in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
Naast de gebruikelijke programma onderdelen zoals de
landelijke plantenwedstrijden, de fotowedstrijd, de nieu-
wigheden keuring, de huldiging van de jubilarissen, de
verloting, enz., hebben we in de middag een lezing over
het veredelen van fuchsia’s en de presentatie van het
nieuwe fuchsiaboek "Veredeling van fuchsia’s", geschre-
ven door Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, beiden lid van
de veredelingsgroep.

Ook zal kwekerij Van der Velde met een stand aanwezig
zijn om fuchsia’s te verkopen.
Maar natuurlijk is er veel meer te zien.
Een aantal jaren geleden heeft de NKvF daar ook een
Vriendendag gehouden, wat toen een groot succes was,
omdat er veel meer te zien was dan alleen fuchsia’s.
 
De laatste jaren heeft de Orchideeën Hoeve de zaak be-
hoorlijk uitgebreid. Naast de tropische tuinen met de
mooie planten, schildpadden en koikarpers en de vlinder-
tuin, zijn er nu ook Lori’s te zien en te voeren, maar ook
is de Hoeve uitgebreid met alpaca’s, flamingo’s, stok-
staartjes, ringstaartmaki’s en nog een aantal dieren.
Ook is er een prachtige bloementuin aan het assortiment

toegevoegd. Tevens staan hier diverse botanische fuchsi-
a’s die ter beschikking zijn gesteld door de botanische
groep.
Dus al met al zeker de moeite waard om op bezoek te
komen.
 
Doordat we de afgelopen twee jaar geen Vriendendag
hebben kunnen houden heeft het bestuur besloten om dit
jaar geen entreeprijs te heffen voor de leden vande NKvF op vertoon van de ledenpas.
 
Voor de partner van het lid hebben we gemeend een kor-
ting te geven van € 11,50 op de entreeprijs. Een partnerbetaalt € 5,00 euro entree.
 

De kaarten voor de leden en de partner kunnen op ver-toon van de ledenpas worden opgehaald bij de stand
van de NKvF en contant worden afgerekend.
 
In de Fuchsiana van augustus zal het verdere programma
worden bekend gemaakt.
 
Zet 27 augustus vast in uw agenda en regio’s die nog
geen uitje hebben gepland: misschien is dit een mooi
idee om naar de Vriendendag te komen.
 
Jan de Groot en Tiny van de Sande
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Fuchsia’s in Aquarel – 126 Aat van Wijk

‘Fasna 1100’ Beije NL 1991    NKF 3194
 
Afstamming: ‘Foolke’ x ‘Ovation’
Vrij grote bloem, hangend aan een lange bloemsteel. Zelf vertakkende halfhanger. Geschikt om er in gefilterd licht
een hanger of struik van te kweken. De plant is gepresenteerd bij het 1100-jarig bestaan van Vaassen.



Naam Adres  Woonplaats Telefoon en e-mail Datum en 
tijdstip 

Regio 01 Friesland  

M. Teitsma Van Wijngaardenstraat 

10 

9079 KC   

St. Jacobiparochie 

0518-491153 16 en 17 juli. 

R. Winkel Kr. Annesstraat 38 9078 VM  
Oudebildtzijl 

0518-421661 16 en 17 juli. 

C. van Ginkel Wieringerstraat 9 8531 LC  Lemmer 06-42194717 6 en 7 

augustus. 

E. Krijgsman Karel Doormanweg 60-a 8309 PD  

Tollebeek 

06-23001301 6 en 7 

augustus. 

H. v/d Wal Onderduikersweg 18-d 8302 AG  

Emmeloord 

0527-615642 6 en 7 

augustus. 

H. Altena Ds. Noordmansstraat 24 9262 NN  

Suameer 

06-51563600 13 en 14 

augustus. 

G. v/d Schaaf Noordersingel  21-b 9251 BL  Burgum 0511-461829 13 en 14 

augustus. 

Regio 03 Drenthe 

Mw. M. Zomer Lagelaan 35 7971 AT  Havelte  30 juli van 
10.00 tot 

16.00 uur. 

Mw. T. Hooyer De Marsen 19 7921 HS  
Zuidwolde 

 30 juli van 
10.00 tot 

16.00 uur. 

Regio 05 Twente-Salland 

Mw. A. 

Pluimers 

Athanasiastraat 18 7468 EA Enter 0547-382355 Na tel. 

afspraak. 

Dhr. R.H. 

Kaspers 

W. de Clerqstraat 111 7545 VC 

Enschede 

053-4314175 16 juli van 12-

17 uur. Even 

bellen s.v.p. 

Regio 06 Oost Gelderland 

Fam. Elsman Baron v/d Heijdenlaan 24 7234 SC 
Wichmond 

0575-441893 
06-28354818 

Fam.elsman@online.nl 

08, 09, 10, 16, 
23, 30 juli. 

12, 13, 14 aug. 

Van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Fam. Wisselink Lovinkweg 24 7011 JB 
Gaanderen 

0315-324535 
Wisselinkjan1@gmail.com 

13, 14 
augustus. 

9.00 tot 18.00 
uur. 

Regio 07 Veluwe 

Fam. J . 

Nieuwenburg 

Wouter Blomstraat 25 3864 DL 

Nijkerkerveen 

06-41935367 23 juli van 

10.00-17.00 
uur. 

Fam. H. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH  
Apeldoorn 

055-3668962 30 juli van 
10.00-17.00 

uur en ook na 
telefonische 

afspraak. 

Open tuinen
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Naam Adres Woonplaats Telefoon en e-mail Datum en 
tijdstip 

Fam. B. 

Burger 

Krimweg 160. Camping 

De Rimboe Staanplaats 

Berkenlaan 238. Bordjes 
verwijzen je naar de 

staanplaats. Slecht ter 
been bel dan bij de 

parkeerplaats. 

7351 TM 

Hoenderloo 

06-51527306 30 en 31 juli 

van 10.00 tot 

17.00 uur. 

Regio 13 Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

J. Langbroek Roffelaarskom 13 3831 R.J Leusden 033-4940130 30 juli van 

10.00-17.00 
uur. 

M.M. Nauta Puntenburgerlaan 42 3812 CE 

Amersfoort 

033-4650872 6 aug. van 

10.00-15.00 

uur. 

Regio 18 Delfland 

Jan van de 
Vlekkert 

Zwanenwater 10 2722 AG 
Moerkapelle 

079-331 42 05 Na afspraak. 

Regio 20 Eiland van Dordrecht 

Fam. van 

Zanten 

Masada 12 4145 ND  

Schoonrewoerd 

06-30167651 Telefonische 

afspraak. 

Fam. 

Golverdingen 

Lange Baan 38 4206 VP  

Gorinchem 

0183-622817 Telefonische 

afspraak. 

Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden 

Leen en 

Pleuntje Klok 

Abbewerveweg 1a 3238 LH 

Zwartewaal 

0181-461869 

06-12295856 
l.klok@planet.nl 

6 augustus van 

10.00 tot 
16.00 uur 

Regio 23 Midden Brabant 

Toos Janssens Bisschop Hopmanstr 37 4759 BD   

Noordhoek                

06-41714556 6 aug. van 

10.00 uur tot 
18.00 uur. 

Fam. Stals Burg. Camille Leynlan 23 9060 Zelzate 

België 

09/345.70.48 25 en 26 juni, 

9 en 10 juli 
van 10.00 tot 

19.00 uur. 11 
juli van 13.00 

tot 18.00 uur. 

Open tuin in 2021 bij fam. Krijgsman in TollebeekOpen tuin in 2018 bij de fam. Elsman in Wichmond
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Product of Holland CCXLIV
Over een paar dagen komen mijn fuchsia's weer uit de
kelder in onze voortuin. Ik weet niet of het bij meer fuch-
sialiefhebbers voorkomt, maar in de loop van de tijd heb
ik daar een groot aantal heesters aangeplant om, voordat
de fuchsia's bloeien, de tuin van kleur te voorzien, alsof
de bol- en knolgewassen in het voorjaar niet voldoende
waren. Ieder jaar weer ontrolt zich zo een kleurrijke
serie. Als eerste de ribes met haar rode bloemtrosjes en
daarna de camelia’s, weliswaar exoten, maar dit jaar
bloeiden ze al tijdens de late en hier vrijwel enige vorst
dit jaar. De volgende is de Amelanchier of krentenboom,
die, na als struik geplant te zijn, nu is uitgegroeid tot een
flinke boom met al heel erg vroeg een wolk van kleine
heel licht rose bloemetjes. De latere bessen vormen een
feestmaal voor vooral houtduiven. Inmiddels verschijnen
de eerste oranje bloesems van de Japanse dwergkwee en
bloeit de wilde pruim. De vijf verschillend gekleurde aza-
lea's - afgekeken van de Keukenhof - vormen een plaatje
op zichzelf. Tegen die tijd bloeit ook de Kerria of ranon-
kelstruik, dit jaar wat arm omdat er wat wild gesnoeid is
in dit woekerende gewas. En dan, als slotstuk, de meer
dan 100 jaar oude dubbele Japanse kers, die ondanks
ouderdomsverval nog steeds een blikvanger is met een
weelde aan roze bloesem. De heerlijk ruikende lichtlila
sering en de blauwe regen sluiten de rij.

En nu maar wachten op de fuchsia's, waarvan er al een
paar bloeiend uit de kelder kwamen. Onlangs zag ik, ei-
genlijk bij toeval, een televisieuitzending in de serie
Seven Worlds over de Andes, het gebied dat een hoofdrol
vervult in de evolutie van het genus Fuchsia en waar
vooral de belangrijkste secties Fuchsia en Hemsleyella
zich ontplooiden. Natuurlijk had ik gelezen over de nevel-
wouden in de boeken van Paul Berry en Mia Goedman,
maar er beelden van zien is iets anders. Ik zag helaas
geen enkele fuchsia, wel bloeiende orchideeën en brome-
lia, maar bij het zoeken naar wilde planten moet je geluk
hebben. Wat de Andes zo bijzonder maakt is, dat er een
heel hoge bergketen is langs de westkust van Zuid-Ame-
rika waar tegen de met water bezwangerde warme oce-
aanlucht door de heersende windrichting wordt opge-
jaagd om daar stijgend en afkoelend al dat water kwijt te
raken. Zo ontstaat een vrij gematigd klimaat met veel
regen en een luchtvochtigheid van zo'n 100%. Dat is bij
lange na niet te vergelijken met het onze. Door de bijna
voortdurende regenval is de bergkam door erosie ook
nog verdeeld in een reeks van elkaar gescheiden "hoog-
landjes" waar fuchsia's zich geïsoleerd konden ontwikke-
len, vaak met hun eigen specifieke bestuivers.

  Camelia                                                Foto: H.J. de Graaff.

Natuurlijk had ik gelezen over de nevel
wouden...

Dat is het gebied waar veel van onze species zijn ont-
staan. Aanvankelijk hadden we in dit verband geluk.
Hoewel de eerste species, F. triphylla, na een paar jaar
gekweekt te zijn, het opgaf. Met de species van de sectie
Quelusia, in het bijzonder F. magellanica, liep het veel
beter af, omdat het klimaat van het gebied van herkomst,
zuidelijk Zuid-Amerika, redelijk met het onze overeen-
komt.
Als u vandaag een willekeurige fuchsiacollectie bekijkt,
stammen de meeste cultivars juist van F. magellanica af.
Die cultivars kunnen het hier eeuwen uithouden. Dat ligt
helaas met kruisingsproducten met species uit meer af-
wijkende gebieden, zoals die in de meer noordelijke
Andes, anders.
Dankzij de leden van onze Veredelingsgroep, waar ook

John Wright en Lutz Bögemann toe hoorden, hebben we
aangetoond dat daar best mee te hybridiseren valt. Zo
zijn er in de laatste 40 jaar opmerkelijke nieuwigheden
ontstaan met andere bloemvormen en kleuren en dat
was de bedoeling. Maar de houdbaarheid? Ook leden van
de Botanische Groep worstelen jaar in jaar uit om al die
exotische species in de collectie te behouden, al dan niet
met buitenlandse hulp. Voor de afstammelingen geldt
hetzelfde, al is daar verlies van de laatste definitief. Ik
weet nog goed dat Lutz Bögemann betreurde dat juist
vaak de meest bijzondere van zijn aanwinsten niet meer
te vinden waren en dat overkomt mij en ook andere ver-
edelaars die met exotische species werken. De namen
blijven als herinnering en zetten hopelijk liefhebbers die
ze nog bezitten aan tot wat extra aandacht. Ze hebben
gelukkig vaak wel een rol gespeeld bij verdere verede-
ling.
 
Lisse, 3 mei 2022                                    H.J. de Graaff.
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'Bartje', Rens 1989 NL AFS nr.: ----
Afstamming: onbekend

 
 
 
 
 
 
Toen ik in de Cultivar Inventaris van maart 2008 de gegevens controleerde zag ik dat er iets mis
 
was. De kweker, het jaar van introductie, de kweker en zelfs het land van herkomst waren
 
voorzien van een vraagteken. Bij nader onderzoek bleek vooral in het westen van ons land
 
'Bartje' sterk verspreid te zijn. In die tijd was dat ongewoon, want met behulp van onze kwekers
 
werden nieuwigheden over het hele land verspreid en anders waren de rapen gaar. De
 
kweekster van 'Bartje' was Hannie Rens, die rond die tijd heel actief was in de regio's Delfland
 
en Rijnland. Zij zorgde er bijvoorbeeld voor dat "Fuchsiade '89" in Lisse geopend werd door de
 
bekende televisiepresentatrice Karin de Groot. Wat er mis was is duidelijk. Omdat de cultivar een
 
"lookalike" was van zowel 'Northway' als 'Maike', werd in Aalsmeer geen Getuigschrift van
 
Verdienste behaald en daarmee had 'Bartje' in de vergetelheid behoren te verdwijnen. Vanaf de
 
oprichting van de NKvF was ons bestuur bang dat amateurs zonder kennis en traditie aan het
 
veredelen zouden slaan. Halverwege de jaren zeventig kwam de nieuwighedenkeuring op gang
 
en werden nieuwe fuchsia's zonder een getuigschrift van de Vaste KeuringsCommissie (VKC)
 
buiten publicaties van de vereniging gehouden. Pas zo'n 20 jaar later werden onze veredelaars,
 
die inmiddels een wereldnaam hadden verworven, in staat geacht hun eigen scheppingen te
 
beoordelen. Terug naar 'Bartje' die, dankzij de mogelijke veredelaar Hannie Rens, de dans was
 
ontsprongen. De plant vormt van nature een bossig struikje met een overvloed aan, volgens
 
kenners, iets grotere bloemen dan 'Northway' en 'Maike'. Niemand schijnt deze leuke illegale
 
fuchsia als kruisingsouder te hebben gebruikt of dat is ook buiten de boeken gebleven.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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'Bartje' Foto: Coen Bakker



'Spring Bells' Foto: Coen Bakker



'Spring Bells', Kooyman 1972 NL AFS nr.: ----
Afstamming: Waarschijnlijk een verloping van 'Snowcap'.

 
 
 
 
 
 
De heer Kooyman uit Voorschoten had daar in de begintijd van de NKvF een kleine maar zeer
 
bekende fuchsiakwekerij "Kooyman Fuchsia's", vermoedelijk ontwikkeld toen fuchsia's populair
 
werden uit een kleine plantenkwekerij die voor marktverkoop werkte. Ik kwam er graag, want er
 
was voor die tijd een aardig aanbod en Voorschoten was dicht bij huis. Rond het begin van de
 
jaren zeventig lag het zwaartepunt van de fuchsialiefhebberij nog in het westen van ons land. Als
 
je bij Kooyman kwam waren er vaak meer liefhebbers en werd er gezellig gepraat. Achteraf werd
 
dat de ondergang van "Kooyman Fuchsia's": de klanten kostten meer tijd dan ze aan winst
 
opleverden. In het jaar dat ik lid van de vereniging werd was het nieuwtje dat er door Kooyman
 
een verbeterde 'Snowcap' was gekweekt: 'Spring Bells'. 'Snowcap' was het paradepaardje van
 
de British Fuchsia Society, vooral als tentoonstellingsplant. Ook hier was de plant populair om de
 
rode en helder witte kleur van de bloemen. Als je daarvan een verbetering wist te kweken dan
 
was dat nieuws in fuchsialand. Er bestaan twijfels of het echt een verloping van 'Snowcap' is. Die
 
waren er niet in 1972 bij de keuring en de grote fuchsiakenner Leo Boullemier schrijft dat het
 
waarschijnlijk om een mutant van 'Snowcap' gaat met wat forsere bloemen en een langere
 
bloeiperiode. Opvallend bij beide planten is het rood van de bloembuis en kelk en het afstekende
 
heldere wit van de halfdubbele kroon. De plant groeit probleemloos als een opgaande
 
rijkbloeiende struik. Het vraagteken van wel of niet een verloping mag van mij weg. Kooyman
 
was op plantengebied en ook op dat van fuchsia's geen amateur, en wat zou het anders moeten
 
zijn? Hij was zeker in staat om een afwijkende tak in één van zijn planten te herkennen en daar
 
stekken van te maken. Rina Felix gebruikte 'Spring Bells' als moederplant om 'Laga' te kweken.
 
 
 
 
H.J. de Graaff
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Zelfverdediging bij planten
Het is een misverstand te geloven dat planten er alleen
maar staan te staan.
 
Planten hebben een eigen verdedigingssysteem tegen
schadelijke insecten en ziekten. In de beschaafde wereld 
- en die is kleiner dan men denkt - zegt men wel eens
wanneer twee mensen ruzie met elkaar maken: "de slim-
mere geeft toe". Dat mag dan zo zijn in de beschaafde
wereld, maar planten hebben die mogelijkheid niet. Zij
staan op een bepaalde plaats en kunnen niet weglopen,
ook niet wanneer vraatzuchtige insecten of parasiterende
schimmels de planten aanvallen. Dat geldt ook voor aan-
vallen van bacteriën en virussen en daarom zijn ze op
zoek gegaan naar afweermiddelen.
 
Sommige planten reageren door het maken van een gifti-
ge stof wanneer ze door insecten gebeten worden. Een
mooi voorbeeld daarvan is de tabaksplant (Nicotiana). In
de plant zit van nature een bepaalde hoeveelheid van de
giftige stof nicotine. Deze in alle delen van de plant aan-
wezige stof is schadelijk voor het zenuwstelsel van de in-
secten. Op het moment dat de insecten in de bladeren
bijten verhoogt de tabaksplant de concentratie nicotine.
De insecten raken daardoor verlamd en sterven.

Sluipwesp legt eitjes in rups           Foto: Plantenziektekunde.nl 
Nog fascinerender is de manier waarop augurken, toma-
ten en bonen zich verdedigen tegen parasiterende insec-
ten. Op het moment dat ze gebeten worden door insec-
ten scheiden ze de stof terpenoïde af. Deze stof is on-
schadelijk voor de parasiterende insecten, maar andere,
nuttige insecten worden er door aangetrokken en eten de
parasiterende insecten op. De planten produceren dus
een bepaald geurmengsel dat nuttige insecten aanlokt,
die op hun beurt weer de parasiterende insecten opeten.
 
Niet alleen tegen parasiterende insecten hebben planten
maatregelen genomen. Ook tegen bacteriën, virussen en
schimmels hebben sommige planten afweermiddelen. Er
zijn planten die "bewust" de cellen leeg halen, waardoor

de zuigende insecten "brodeloos" worden en sterven. Een
ander, voor ons mensen onbegrijpelijk, middel ter verde-
diging passen rozen toe. Wanneer de bladeren aangetast
worden door de sterroetdauwschimmel laten ze alle bla-
deren vallen, zodat de schimmel niet verder kan groeien.
 
Er zijn ook planten die, omdat ze regelmatig door dezelf-
de parasieten worden overvallen, een immuniteit opbou-
wen. In die gevallen lukt het de parasieten niet meer de
planten ziek te maken. De planten hebben een ongevoe-
ligheid opgebouwd. Wanneer planten door parasieten
worden aangevallen, maar niet ziek worden, beschadigd
raken of doodgaan, hebben ze tolerantie opgebouwd.
 
In de tuin maakt men ook wel eens mee dat twee plan-
ten van dezelfde soort verschillende beschadigingen oplo-
pen of een plant zelfs geen beschadiging oploopt. Dit ver-
schil is door de genen bepaald. De akelei is daar een
mooi voorbeeld van. Twee planten staan naast elkaar. De
ene is aangetast door meeldauw, de andere niet en ze
staat er zelfs mooi groen te pronken. Bekijk maar eens
twee naast elkaar hangende fuchsia's. De ene is aange-
tast door roest, de andere niet. Kwekers van planten zijn
steeds op zoek naar resistente planten. Ze proberen door
kruisingen de goede eigenschappen door te geven. Op
deze manier proberen ze resistente planten te kweken,
zodat de soort steeds sterker wordt. Steeds meer afweer-
eigenschappen worden in de nieuwe planten gekweekt.
Dat betekent voor plantenliefhebbers dat in de actuele
soorten steeds meer positieve eigenschappen gekweekt
worden. Toch is het niet zo dat de planten met hun af-
weerstoffen alle parasiterende insecten kunnen tegen-
houden. Er zijn altijd weer insecten die door de verdedi-
ging van de planten sluipen.
 
Natuurlijk zijn er beperkingen. Komkommers bijvoorbeeld
hebben nogal gauw last van spint. Door kruisingen is het
kwekers gelukt een komkommer te kweken die nogal
sterk bitter is en spintmijten houden niet van bittere stof-
fen. Gevolg is dat de komkommers niet aangetast worden
door spint, maar.........de consument houdt ook niet van
bittere komkommers, met als gevolg dat de productie van
die bittere komkommer gedoemd was te mislukken.
 
Bron: CultiVaria, blad van de Verenigde Fuchsia- en Kuip-
planten Liefhebbers (www.vfkl.nl).

Etende lieveheersbeestjes             Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis
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Jaarverslagen 2021 

 

 
Jaarverslag secretaris 
  
Wat een raar en vervelend jaar was 2021 voor een secretaris! Corona heeft op alle fronten het secretariaat 
beïnvloed. 
 
Vergaderingen die niet doorgingen, de Vriendendag die we moesten annuleren, de voorjaarsvergadering die 
niet door kon gaan vanwege het Coronavirus en HB-vergaderingen die wij per video probeerden tot een 
goed einde te brengen. Niks aan! 
 
Gelukkig dat de bijeenkomst met de besturen van de regio’s op 16 oktober jl. en de najaarsvergadering 6 
november jl., onder strikte regels, wel konden doorgaan. Helaas kon ik 6 november jl. door 
familieomstandigheden niet aanwezig zijn op de najaarsvergadering. 
 
Zoals ik al schreef hebben de HB-leden op 20 februari 2021, 10 april 2021, 15 mei 2021 en 19 juni 2021 via 
de computer videovergaderingen gehad en konden wij toch ons bestuurlijk werk door laten gaan. Maar leuk 
was het niet en soms erg verwarrend. Wij konden voor één keer een HB-vergadering beleggen in “het huis 
van Eemnes” en dat was op 25 september van het afgelopen jaar. Heerlijk om elkaar weer te zien en op een 
fijne manier weer te vergaderen. 
 
Nu hopen wij allemaal dat het in 2022 een beter en gezelliger verenigingsjaar zal worden dan het afgelopen 
jaar! De vooruitzichten zijn gelukkig beter. Zeker als je bent ingeënt en een booster hebt gekregen gaat de 
wereld weer een beetje beter worden. 
 
Hoe het gaat lopen met onze vergaderingen is nog even afwachten maar ik hoop toch zo dat wij elkaar weer 
op de bekende activiteiten zullen gaan ontmoeten! 
 
Margo Vaandrager-Wulffele. 
 
 

Jaarverslag ledensecretaris 
 
In het jaar 2021 hebben we in totaal 25 nieuwe leden ingeschreven.  
De actie leden werven leden, leverde ook weer nieuwe leden op. Niet zoveel als in 2020.  
De aanbrenger van een nieuw lid kreeg daarvoor een bon toegestuurd, in te leveren bij fuchsiakwekers of 
het servicepunt van de regio. 
Ook de website van de NKvF bracht verschillende nieuwe leden binnen. 
 
Voor 40 jaar lidmaatschap kregen 11 personen het vergulde speldje. Deze keer jammer genoeg weer niet op 
de Vriendendag, die niet door is gegaan vanwege Corona. Alle speldjes zijn deze keer door een bestuurslid 
opgespeld of omgehangen. 
Voor 31 personen was er een zilveren speldje voor 25-jarig lidmaatschap. 
 
45 jaar lid waren 5 personen 
35 jaar lid waren 9 personen 
30 jaar lid waren 51 personen 
 
Bericht van overlijden hebben we ontvangen van 23 leden. 
 
Tiny van de Sande-de Beer. 
 
Jaarverslag redactie Fuchsiana 

 
De redactie bestond dit jaar uit: 
 Sjaak Loef, eindredacteur en redactievoorzitter, 

Ria Nauta, advertenties, 
Gerard Rosema, secretaris. 
Vacature. 
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Zoals u ziet is de samenstelling van de redactie in 2021 niet veranderd. De redactie bestaat echter in 

principe uit 4 personen. Helaas heeft ook in 2020 niemand zich gemeld om de openstaande vacature te 
vervullen. 

 
In 2021 zijn er 6 redactievergaderingen geweest en wel op: 

 11-02-2021 via Microsoft Teams 

 8-04-2021 via Microsoft Teams 
 17-06-2021 bij familie Bergsma in Joure 

 5-08-2021 bij familie Rosema in Harmelen 
 7-10-2021 bij familie Loef te Waddinxveen 

 15-12-2021 bij Ria Nauta te Amersfoort 

 
De redactievergaderingen vonden afwisselend bij Ria, Sjaak en Gerard thuis plaats. 

 
Tijdens deze vergaderingen werd de meest recente editie uitgebreid geëvalueerd. Tevens werd gekeken 

welke taken er waren voor de volgende editie. Deze taken werden vervolgens onderling verdeeld.  
Uit bovenstaande blijkt verder dat Dominicus Bergsma nog steeds actief de Fuchsiana mede vormgeeft. We 

vergaderen derhalve meestal in juni in Joure. 

 
De redactie heeft dit jaar niet met het hoofdbestuur vergaderd. 

 
Gerard Rosema. 

 

 
Jaarverslag UTC  

 
Normaliter vinden de eerste UTC-activiteiten in maart plaats. Maar niet in maart 2021. Het geplande 

programma moest door Covid-19 danig worden aangepast. Gelukkig konden we later in het jaar wel weer 
fysiek vergaderen. 

 

De Botanische Groep kwam op 2 oktober bij elkaar bij Jan de Groot in Elburg.  
Twee nieuwe botanische soorten, verkregen uit zaad en afkomstig uit Amerika, werden onder de loep 

genomen. Gerard Rosema deed verslag van zijn bezoek aan Frankrijk. 
Met Jean-Yves Lesouef heeft hij stekken van botanische soorten uitgewisseld. Onze botanische collectie kon 

daardoor aanzienlijk worden uitgebreid. 

Om zoveel mogelijk onze collectie in stand te houden zijn planten van 50 botanische soorten bij de 
Orchideeën Hoeve ondergebracht. 

 
De Veredelingsgroep vergaderde 9 oktober bij Kwekerij van der Velde; daar werd het boek over de 

"Veredeling van Fuchsia's " aan de leden van de groep uitgereikt. 

Er werden plannen gemaakt voor de komende jaren. De leden wordt geadviseerd meer gebruik te maken 
van (nog niet eerder gebruikte) botanische soorten met het doel echt nieuwe rassen te maken. 

 
Keuringen: 

Dit jaar konden de twee geplande keuringen wel doorgaan en wel op 31 juli en op 28 augustus. 
 

Beschrijvingsgroep/AFS: 

Alle genomineerde planten en planten, waarvan de veredelaars op de keuring hebben aangegeven dat zij 
hun planten willen aanmelden bij de AFS, zijn beschreven en opgenomen in de CIL. 

Er zijn dit jaar 30 aanmeldingen binnengekomen voor aanmelding bij de AFS. Alle aanmeldingen zijn 
gecontroleerd en doorgestuurd naar de AFS. Deze planten worden t.z.t. opgenomen in de CIL. 

 

Gerard Rosema. 
 

 
Jaarverslag website  

 
Door het coronavirus zijn er afgelopen jaar bij de NKvF weinig activiteiten geweest en dit heeft ook invloed 

gehad op de informatie op de website. 

Wel werd (en wordt nog steeds) achter de schermen gewerkt aan de CIL door Jannie Loef (en Sjaak Loef).  
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Na het introduceren van de Botanische Inventarislijst (BIL) met later nog wat laatste aanpassingen is het 

wachten op nieuwe projecten. 
Nadat vele agendapunten waren aangebracht in 2021 konden vele kort daarna weer verwijderd worden 

i.v.m. de lockdown.  
Aangezien YouTube een medium is om meer bekendheid te krijgen is het afgelopen jaar een slideshow 

gemaakt die via YouTube te bekijken is. Ook via de website kunt u de slideshow bekijken. 

 
Sinds afgelopen zomer is een analyse van het gebruik van de website gestart. Niet alleen om te kijken waar 

verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden, maar ook om inzicht te krijgen wat men vooral 
interessant vindt op de website. 

Opvallend is dat China afgelopen maanden in de top 3 van de bezoekende landen is verdrongen door 

Duitsland, na Nederland en België waarbij nu Oostenrijk op de 4e plaats een nieuwkomer is. 
Tips voor het overwinteren van fuchsia’s en informatie over winterharde fuchsia’s waren (en zijn dat nog 

steeds) heel erg in trek en werden het meest bekeken na de startpagina van de NKvF, gevolgd door de 
Cultivar Inventarislijst (CIL). 

Bovenstaand ziet u hoeveel bezoekers bepaalde onderwerpen op de website bezochten van (top 5) van 25 

december 2021 tot 23 januari 2022. 
 

Ton van der Vorst 

 
 

Jaarverslag Vriendendag  
 

De Vriendendag zou gehouden worden op een bekende locatie, de Botanische Tuinen te Utrecht. Evenals in 
2020 kon deze in 2021 niet doorgaan. De covid-maatregelen waren toch niet zo dat er een mooie 

Vriendendag georganiseerd kon worden.  

 
Tiny van de Sande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             'Huet's Adelaar'                              Foto: Hans Braam22 NKvF



 

 

Jaarverslag penningmeester 
Balans 
Activa 

ACTIVA

Apparatuur

Apparatuur 467 1.086

Totaal apparatuur 467 1.086

Liquide middelen

ABN Amro Rek.crt. 290 143

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 55.565 55.763

ING Rek.crt. 1.718 564

ING Vermogen Spaarrekening 0 55.833

ING Oranje spaarrekening 54.333 0

ING Ledensecretariaat 2.202 1.948

Totaal liquide middelen 114.108 114.251

Vorderingen

Debiteuren 129 185

Kostenverrekening regio's in bewaring 30

Totaal vorderingen 159 185

Voorraden

Voorraad jubileumspeldjes 267 944

Totaal voorraden 267 944

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 664 1.038

Nog te ontvangen bedragen 1

Totaal overlopende activa 664 1.039

TOTAAL ACTIVA 115.665 117.505

Balans per 31-12-2021 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2021 31-12-2020

bedragen in € bedragen in €

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     'Arc-en-Ciel'                   Foto: Coen Bakker
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Passiva 

PASSIVA

Afschrijving apparatuur

Afschrijving apparatuur 311 775

Totaal afschrijving apparatuur 311 775

Eigen vermogen

Kapitaal 14.661 14.183

Resultaat boekjaar -3.353 478

Totaal eigen vermogen 11.308 14.661

Reserves

Statutaire reserve 50.000 50.000

Reserve jubileumjaar 2025 7.033 6.033

Activiteitenfonds 13.135 13.135

Reserve uit legaten en erfenissen 538 538

Totaal reserves 70.706 69.706

Vreemd vermogen

Saldo regio's in bewaring 6.673 3.911

Totaal vreemd vermogen 6.673 3.911

Kortlopende schulden

Crediteuren 157 197

Totaal kortlopende schulden 157 197

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 25 175

Vooruit ontvangen contributies 26.485 28.080

Totaal overlopende passiva 26.510 28.255

TOTAAL PASSIVA 115.665 117.505

Balans per 31-12-2021 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
31-12-2021 31-12-2020

bedragen in € bedragen in €

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Waldis Caro-Ann'           Foto: Coen Bakker
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Resultatenrekening 
 

2021 2020

Ontvangsten

Contributies 33.706 36.316

Rente 0 1

Advertentieopbrengsten 1.270 1.135

Opbrengsten Vriendendag 0 0

Opbrengsten AVG 363 399

Overige opbrengsten 460 0

Totaal ontvangsten 35.799 37.851

Uitgaven

Afdracht aan de regio's 13.743 14.081

Attenties 231 1.874

Relatiegeschenken en speldjes 676 505

Contributies en abonnementen 485 472

Assurantiekosten 175 175

Drukwerk 8.617 8.896

Diverse vergoedingen 1.520 1.520

Vergoeding cadeaubonnen 83 67

Portikosten 281 487

Kantoorartikelen 470 249

Hardware en software 241 24

Bank- en administratiekosten 1.125 824

Vergaderkosten 1.628 314

Reis-en verblijfkosten 85 0

Autokostenvergoeding 2.442 623

Verzendkosten Fuchsiana 4.959 5.243

Diverse huren 669 156

Algemene kosten 203 102

Kosten AVG 363 399

Afschrijvingskosten 156 362

Kosten reservering 60-jarig jubileum 1.000 1.000

Resultaat boekjaar -3.353 478

Totaal uitgaven 35.799 37.851
0

Resultatenrekening 2021 - Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

bedragen in €

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     'Alt Mainau'                      Foto: Sjaak Loef
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De cijfers in grafieken 
 
Kosten 2021 per kostenplaats, afgerond op hele euro’s: 
 

 
 
 
 
Vergelijking kosten 2019 t/m 2021 
Kosten per kostenplaats in percentages van de totale kosten: 
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Kosten per lid per kostenplaats 

 
In de volgende tabel is weergegeven hoeveel de kosten per kostenplaats bedragen, omgerekend 
per lid op basis van het aantal leden per peildatum 1 april van de diverse boekjaren. Voor deze 
datum is gekozen omdat dit de peildatum is voor de bepaling van de regioafdracht. 
 
Hier ziet u dat jaarlijks op het vermogen wordt ingeteerd omdat de contributie de kosten niet dekt. 
Het spreekt voor zich dat 2020 en 2021 niet representatief zijn doordat er, buiten de vaste posten 
die altijd doorlopen, nauwelijks kosten waren door Corona. Hierdoor was er in 2020 een klein 
overschot in het resultaat. In 2021 zijn wel een aantal vergaderingen geweest, waaronder de 
ledenraad van november en een vergadering met de regiobesturen. Daardoor zijn de kosten in 
2021 weer hoger. 
Van de contributie die ieder lid betaalt, gaat in 2021 40,59% terug naar de regio in de vorm van 
regioafdracht. 
Van de contributie per lid gaat 35,24% rechtstreeks naar de leden terug in de vorm van 
Fuchsiana. 
Voor de overige werkzaamheden van de NKvF blijft dan nog 24,17% van de contributie per lid 
over. Hierbij zit ook een van de kerntaken van onze vereniging, de UTC. 
 
 

  
 
 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

Bestuur en beheer 1,53€          2,31€          2,63€          2,76€          1,54€          

Ledenraad 1,95€          2,08€          2,22€          -€            0,97€          

UTC 0,69€          0,86€          1,39€          0,74€          1,62€          

Regio's 10,49€        12,85€        11,96€        11,80€        13,57€        

Jubileumcommissie 0,63€          0,70€          0,75€          0,81€          0,85€          

Redactie Fuchsiana 10,87€        10,06€        10,53€        11,49€        11,78€        

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

Leden en ledenwerving 2,35€          2,10€          2,21€          1,55€          2,39€          

Public relations -€            -€            -€            -€            -€            

Vriendendag 1,59€          2,68€          1,17€          0,16€          -€            

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

Websitecommissie 0,18€          0,74€          0,57€          0,79€          0,71€          

Totaal 30,75€        35,07€        33,95€        30,09€        33,43€        

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

Verschil -3,25€         -7,57€         -5,95€         -0,09€         -3,43€         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    'HeRi Lola'                                                           Foto: H. Buiting
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Fotowedstrijd Vriendendag
Op zaterdag 27 augustus wordt in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest weer een Vriendendag georganiseerd. Het
hoofdbestuur doet daarom de oproep om deel te nemen aan de fotowedstrijd.
 
U kunt maximaal twee foto’s per categorie inzenden in de volgende twee categorieën:
 
               -   Close-up fuchsiabloemen.
               -   Algemeen fuchsia’s.
 
Als u mee wilt dingen naar een van de prijzen kunt u uw foto’s uiterlijk 24 juli 2022 aan onderstaand e-mail adres
opsturen. Vergeet niet de volgende informatie te vermelden:
                 -   uw naam en adres.                -   naam van de fuchsia of het onderwerp.
 
Uiteraard kunt u altijd putten uit uw fotoarchief van voorgaande jaren.
 
Er zijn weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste twee foto's uit beide categorieën, met de Mieke Meursing bokaal
als 1e prijs in de categorie algemeen. Ook dit jaar zullen de winnende foto's bepaald worden door het publiek tijdens
de Vriendendag. Op deze manier willen we het publiek actief betrekken bij de fotowedstrijd. Ook als deelnemer kunt u
uiteraard op uw favoriet stemmen, al dan niet van uzelf. Daarnaast is het leuk om te zien wat de gemiddelde bezoe-
ker waardeert in een foto, dat kan heel anders uitpakken dan bij een professionele jury. De lat ligt minder hoog dan
in een fotoclub, het meedoen aan de fotowedstrijd wordt hiermee voor een bredere groep binnen onze leden bereik-
baar.
 
Wij laten van alle foto’s afdrukken maken op het formaat 20x30. De afdrukken kunt u na afloop van de Vriendendag
meenemen of ze worden u later toegestuurd.
 
Ieder jaar blijkt dat foto’s na het afdrukken niet allemaal hetzelfde afdrukformaat hebben. Dit wordt veroorzaakt door
de ingestelde beeldverhouding op uw camera. Om de foto’s op het juiste formaat afgedrukt te krijgen is het van groot
belang uw camera, indien mogelijk, in te stellen op beeldverhouding 2:3. Raadpleeg voor het instellen van deze
beeldverhouding de gebruiksaanwijzing van uw camera.
 
De ingezonden digitale fotobestanden kunnen door de NKvF voor verenigingsdoeleinden, zoals plaatsing in Fuchsiana
of op de website, worden gebruikt. Door deelname verklaart u hiermee akkoord te gaan.
 
We zien graag uw inzendingen tegemoet.
 
De adresgegevens zijn:
C.J.G. Boom
Henry Dunantstraat 19
2861 VD  Bergambacht
penningmeester@nkvf.nl

'Pinto de Blue'                                              Foto: Sjaak Loef28 NKvF



UTC Nieuws
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De eerstvolgende vergadering van deze groep staat gepland voor 6 augustus 2022 bij kwekerij Van der Velde in Heer-
de. Aanvang: 10.30 uur.
 BCK/Keuringen
 
Voor dit jaar staan 2 keuringen gepland:
 
De eerstvolgende keuring staat gepland voor 30 juli 2022. Deze zal plaatsvinden in Eemnes,
Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, tel. 035-5311887.
Aanvang keuring 10.15 uur; planten inleveren vanaf 9.00 uur.
 
Aanmelden voor beide keuringen kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen; deze is te vin-
den onder de UTC/ BCK.
 
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeldformulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Heemraadhof 36, 2922 CK Krimpen aan den IJssel, tel. 06-57167525.
 
Er dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten: 1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude
plant van tenminste 2 jaar oud.
 
De tweede keuring staat gepland tijdens de Vriendendag 27 augustus 2022.
De Vriendendag zal worden gehouden in de Orchideeën Hoeve.
 Botanische Groep
 
Deze is op 14 mei bij elkaar geweest. De eerstvolgende vergadering is op zaterdag 3 september 2022. Plaats en tijd
worden later bekend gemaakt.
 AFS
 
Begin maart bereikte ons het bericht dat de heer Ed Salome, de registrator van de AFS, is overleden.
Wie zijn taken binnen de AFS zal overnemen is nog niet bekend. Zodra deze bekend is zullen wij deze melden.
Wij, als NKvF, blijven de aanmeldingen voor de AFS in Europa verzorgen.
Door het overlijden van de heer Salome zijn de certificaten van de aanmeldingen van 2021 nog niet verwerkt.
 

In Memoriam Jan de Boer
Na een carrière als stuurman op de grote vaart vestigt Jan zich met zijn vrouw Rie in Blesdij-
ke in Friesland. Daar kon hij zich helemaal uitleven op zijn hobby: fuchsia's veredelen.
 
Op 18 maart 1995 werd Jan lid van de Veredelingsgroep. In dat jaar kwam hij ook met zijn
eerste kruising op de keuring: 'Straat Malakka', een kruising tussen twee botanische fuchsi-
a's: Fuchsia procumbens en Fuchsia decussata. Jan, intussen ook lid geworden van de Bota-
nische Groep, maakte veel gebruik van botanische fuchsia's in zijn kruisingswerk. Dat lever-
de vaak de meest verrassende en bijzondere kruisingscombinaties op, misschien niet alle-
maal voor de doorsnee fuchsialiefhebber, maar echt voor de fijnproevers.

 
Jan miste geen enkele vergadering of plantenkeuring, waaruit zijn grote betrokkenheid blijkt voor de Veredelings-
groep, Botanische Groep en Beschrijvingsgroep.
 
We zullen deze bescheiden, rustige, aimabele en creatieve veredelaar zeer missen.
 
Namens de UTC,
Gerard Rosema
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Juni 2022
 
09    Regio 05, Twente-Salland. Tuinentocht.
10    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Busreis.
18    Regio 07, Veluwe. Regio-uitje naar De Prunushof in Wilp.
18    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
20    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
25    Regio 08, Zuid-Gelre. Barbecue.
25    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Bezoek aan museum "Terug in de Tijd".
 Juli 2022
 
06    Regio 01, Friesland. Jaarlijks uitstapje.
09    Regio 25, De Kempen. Busreis.
15    Regio 08, Zuid-Gelre. Uitje naar fuchsiashow in Monster.
23/24  Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend bij P. Spaansen.
30    Regio 17, Rijnland. Busreis.
 Augustus 2022
 
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
20    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
20    Regio 25, De Kempen. Fietstocht en opkweekwedstrijd.
27    NKvF. Vriendendag bij de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
27    Regio 23, West Brabant. Themadag.
 September 2022
 
03    Regio 01, Friesland. Floraliakeuring.
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
17    Regio 09, Noord-Holland Noord. Plantenkeuring wedstrijdstekken.
24    Regio 08, Zuid-Gelre. Presentatie Scandinavië door Frans Groot.
24    Regio 17, Rijnland. Najaarsbijeenkomst.
24    Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
26    Regio 05, Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.
 Oktober 2022
 
01    Regio 03, Drenthe. Najaarsbijeenkomst.
08    Regio 23, West Brabant. Najaarsvergadering.
10    Regio 13, 't Gooi, Eemland en Vechtstreek. Ledenbijeenkomst.
22    Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden. Najaarsbijeenkomst.
29    Regio 01, Friesland. Najaarsvergadering.
29    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.
 November 2022
 
05    NKvF. Ledenraadsvergadering.
11    Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
12    Regio 08, Zuid-Gelre. Presentatie Pelargoniums door Esther van der Velde.
19    Regio 09, Noord-Holland Noord. Ledenbijeenkomst.
 Januari 2023
 
06    Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
07    Regio 20, Eiland van Dordrecht. Nieuwjaarsbijeenkomst.
14    Regio 19, Rotterdam e.o. Nieuwjaarsbijeenkomst.
 
 
 

Kalender
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Regiobladen en regionieuws
'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 2: Aktiviteitenkalender. Notulen van de algemene ledenvergade-
ring van 7 maart 2022. Tuinentocht inclusief een afsluitend buffet. Streptocarpus. Fuchsia 'New Millennium'.
 'De Veluwse Fuchsia-bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 2: Verslag voorjaarvergadering 26 maart 2022. Open tuindagen
2022. Aktiviteitenkalender 2022.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid-Gelre) nr. 3: Agenda 2022. Uitnodiging jaarlijkse barbecue op 25 juni
2022. Verslag jaarvergadering 12 maart 2022. Helleborus: Nieskruid. 16 mooiste schaduwplanten. Vormgeving van de
fuchsia.
 'Fuchsia Weelde' (Regio 09, Noord-Holland Noord) nr. --:  Mestdosering. Aktiviteitenkalender 2022. Verslag van de
bijeenkomst op 16 april 2022. Jubilarissen. Koster's doorgroei systeem.
 'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 3: Aktiviteitenkalender 2022. Verslag algemene ledenvergadering
26 maart 2022. Stekkenlijst 2022. Hanging baskets maken op 18 mei 2022. Busreis 30 juli 2022.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 1: Floriade Expo 2022. Uitnodiging en agenda algemene leden-
vergadering op 26 maart 2022. Amaryllisbol. Activiteiten 2022. Jaarverslag 2021. Fuchsia in woord en beeld 'Southga-
te'. Bezoek aan fuchsiakwekerij Zeelenberg op 23 april 2022. Streptocarpus. Kroonboom opkweken.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 26 maart
2022. Notulen van de algemene ledenvergadering op 30 maart 2019. Jaarverslag 2021. Oproep fuchsiafoto's aan te
leveren voor de fotowedstrijd. Maken van stekken voor markten. Activiteiten 2022.
 'Peel- & Maasfuchsia' (Regio 28, Noord en Midden-Limburg) nr. 3: Plantenruilmorgen op 14 mei 2022. Open tuin
fam. Hanssen op 7 augustus 2022. Floriadereis op 18 mei gaat niet door. Verslag stekmorgen op 10 maart 2022. Con-
tactmorgen in Museum "Terug in de Tijd" op 25 juni 2022. Notulen algemene jaarvergadering op 21 maart 2022.

Maart 2023
 
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
 September 2023
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    'Abigail'                             Foto: Sjaak Loef

31Fuchsiana Juni 2022



'Alfred de Groot' Foto: Flip van den Elshout


