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Van de voorzitter
 
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
 
Tussen mei en juli is er op fuchsiagebied niet zo veel gebeurd. Waar kan ik dit voorwoord dan
aan wijden? Aan mijn fuchsiaplanten. Die staan er dit jaar bijzonder mooi bij, dus daar zijn we
snel over uit gepraat, al wil ik wel melden dat ik mijn fuchsiacollectie van 86 naar 62 soorten
heb terug gebracht. Dit mede doordat we heel veel met de caravan er op uit gaan. Zo zijn we
net terug van een 17-daags verblijf op camping Ut Tumpke in Kessel (Limburg), maar ik ga
dan wel elke twee dagen naar huis om mijn planten te verzorgen.
 
In de Fuchsiana van februari heb ik verteld dat ik mijn fuchsia’s ‘Moonglow’ en ‘WALZ Harp’

onder leiding van de veredelaar Jo Geurts wil gaan kruisen. Dit zal ongeveer eind augustus plaatsvinden. Hierover zal
ik jullie via de Fuchsiana op de hoogte houden. Van de vorderingen en het verloop.
 
De voorbereiding van de Vriendendag verloopt voorspoedig en Tiny en Jan gaan er iets moois van maken. Ik hoop
dat dit door de leden gewaardeerd wordt en dat velen deze dag zullen bezoeken.
 
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar,
 
Cor van Empel.

                                          'Tosca van Manolito'                                          Foto: Mario de Cooker
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Van de redactie

Zo ook mijn wedstrijdstek 'Sanne'. Het ding wil maar niet
groeien, maar de 2 topstekken die ik ongeveer 2 maan-
den geleden gemaakt heb zijn nu bijna even hoog als de
moederplant. Misschien toch last gehad van de wat
koude nachten in het voorjaar. Toch blijft het merkwaar-
dig. Zo is er elk jaar wel weer iets wat me opvalt en waar
ik me over verbaas in mijn tuin.
 
De meeste fuchsia’s die ik grotendeels buiten heb laten
overwinteren bloeien al geruime tijd maar gaan binnen-
kort ingehaald worden door de “kist” exemplaren, maar

bij een aantal planten blijft
het verschil significant. Maar
er doet zich een raar feno-
meen voor bij de “buiten”
groep. Een aantal planten,
alleen uit die groep, verto-
nen iets vreemds. Verschei-
dene bladeren beginnen
vanuit de punt en zijkant
bruin te worden en te ver-
drogen. Bij 1 plant is het zo
erg geworden dat ik hem
helemaal heb moeten terug-
snoeien en heb ik alle blade-

Het is begin juli en ik zit heerlijk in het zonnetje in de
tuin. Dat kan, omdat het een aangename 20 graden is.
Tot nu toe vind ik dat we mooi weer hebben gehad. Geen
uitzinnige droogtes of zinderende hittegolven maar ge-
woon ouderwets Hollands zomerweer. Door de hoeveel-
heid regen die er in april en mei is gevallen is een aantal
planten behoorlijk uit de kluiten gewassen. Mijn Hortensia
'Annabelle' heeft enorme bollen ontwikkeld (doorsnee
meer dan 35 cm) en mijn lichtblauwe Campanula heeft
de indrukwekkende hoogte van 165 cm bereikt en blok-
keert nu volledig het zicht op mijn rijkbloeiende 'Water-
nymph'. Andere planten daarentegen vertonen eerder
een soort dwerggroei. Zoals mijn blauwe zomerasters die
nog geen 15 cm hoog zijn geworden en mijn Cosmea’s,
waarvan er vorig jaar eentje de 3 meter bereikte, zijn nu
niet hoger dan 50 cm.

Reusachtige Hortensia bollen 'Annabelle'

ren verwijderd, bang dat het iets besmettelijks is. Ik heb
geen beestje of schimmel kunnen ontdekken maar toch
heb ik alle aangetaste planten maar met verschillende
middelen bespoten. Daarna maar eens flink bemest en
wat mineralen gegeven voor het geval het een gebrek is
en ik zie nu dat de snelheid van het proces aan het afne-
men is, maar het blijft voor mij een raadsel. Ik heb dit
nog niet eerder bij de hand gehad.
 
Wat natuurlijk heel fijn is is dat dit jaar (bijna) alle activi-
teiten door konden gaan. Een paar weken geleden heeft
onze regio nog een busreisje gehad hoewel het aantal
deelnemers te laag was voor het rendabel kunnen huren
van een bus zodat we met auto’s zijn gegaan. De Levens-
tuinen van het Groot Hontschoten in Teuge zijn echt een
aanrader. Ook onze stekkenruil ochtend ging door en on-
danks de voorspellingen was het heerlijk weer en de op-
komst goed. Ik heb me weer niet kunnen beheersen en
ging met bijna evenveel plantjes naar huis als waarmee
ik was gekomen. Zo kom ik nooit aan het minderen!! En
er ligt nog veel in het verschiet. Onze jaarlijkse barbecue,
de wedstrijdstekken keurings ochtend en natuurlijk de
open tuinen en de landelijke vriendendag. Het kan niet
op. Wat een verschil met de afgelopen jaren. Ik hoop dat
alles door kan gaan, want de besmettingcijfers schieten
alweer omhoog. Voorzichtigheid blijft geboden.
 
Ik wens u allen vanuit een zonnige tuin een fijne zomer
toe en misschien tot bij de vriendendag of in een open
tuin.
 
Ria Nauta

Buiten overwinterd 'Remembering Claire'
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Fuchsia’s in Aquarel – 127 Aat van Wijk

‘Jan Workel’ Van den Brink  NL 2014 NKvF 7026
 
Afstamming: ‘Gerwin van den Brink’ x ‘Jorge’
Fuchsia met vrij grote dubbele bloemen. Geschikt om er, in halfschaduw opgekweekt, een basket mee te vullen. De
plant is vernoemd naar de op 28 januari 2022 overleden fuchsialiefhebber Jan Workel die jarenlang voorzitter was van
regio Twente/Salland.



“On”kruiden, 37. Polygonum aviculare: gewoon varkensgras

Varkensgras is een plantje dat je overal om je heen kunt
zien groeien. Maar veel mensen kennen de juiste naam
niet: Gewoon varkensgras.
Als je van de naam uitgaat zou dit plantje tot de familie
van de grassen behoren, maar dat klopt niet. Het Var-
kensgras hoort tot de familie van de duizendknopen. Een
eenjarig plantje dat zich razendsnel kan vermeerderen en
in een relatief korte tijd een groot oppervlak kan bedek-
ken. De stengels zijn gestreept, dun en hebben veel ver-
takkingen, helemaal tot aan de top.
Deze stengels liggen voor het grootste deel op de grond.
Daarom wordt het Varkensgras ook niet hoog: ongeveer
20 centimeter maximaal. Maar de stengels kunnen wel
tot 2 meter lang zijn. De bladscheden zijn zilverachtg en
schijnen door. De wortel is een penwortel.
De soort groeit langs wegen en op bouwland en braaklig-
gende grond. Het is een typische tredplant die nogal eens
groeit op verder kale plekken van veel bespeelde voetbal-
velden en landwegen. Maar ook in de voegen van straat-
stenen en tegels. Het Varkensgras is zo vreselijk sterk,
dat het zich prima thuis voelt op plaatsen waar veel gelo-
pen wordt, en waar het plantje dus regelmatig ‘onder de
voet gelopen’ wordt. Dodonaeus noemt hem daarom ook
wel “Wechgras” en schrijft daarover: “Wechgras wast opdie velden by den weghen en op die straten”. Die naam
Weggras werd al gebruikt door Hildegard von Bingen
(± 1150).
Overigens noemt Dodonaeus meerdere namen voor dit
Wechgras. Hij noemt het ook Veerckensgras. Dus de
naam Varkensgras is ook al heel oud. Daarnaast noemt
hij het Duysentknoop manneken. Hij behoort tot de fami-
lie van de duizendknopen, dat klopt wel. Maar manne-
ken? Dat impliceert dat er ook een Duysentknoop wijfken
is. Maar welke bedoelt hij daarmee? Wel, dat blijkt dan
de Lidsteng te zijn. Dit is het enige lid van de Lidstengfa-
milie. Deze groeit op vochtige plekken, zelfs in het water.
En zoals hij zegt: "dit wijfje lijkt wel wat op dePaardestaart".
Terug naar het Varkensgras. Het kleine blauwgroene blad
is elliptisch en nagenoeg ongesteeld. De bladeren aan de
hoofdstengel zijn iets groter dan de bladeren die aan de
zijstengels groeien.
De bloempjes zijn roze of wit en hebben een doorsnede
van circa 3 mm. Eén tot zes bloemen zitten bij elkaar in
de bladoksels. Deze bloeien van mei tot november. In de
Flora Batava staat een prachtige beschrijving van de
bloemen: “Hij heeft achtmannige, driewijvige Bloemen, inde oksels der Bladen zittende”. Bedoeld wordt dat hij per
bloempje 8 meeldraden en drie stempels heeft. Prachtig
toch?
 
Over de naam Varkensgras gaat het verhaal dat in het
verleden dit plantje werd gegeten door mensen die ‘aten
als varkens’. Met andere woorden: Aan mensen die alles
vraten wat los en vast zat. Hierdoor kwam de maag in
opstand, en moest weer tot bedaren gebracht worden
door middel van dit Varkensgras. Of dit helemaal waar is
weten we niet.

Het Varkensgras werd in ieder geval ook gebruikt voor
varkens die niet wilden eten of wormklachten hadden.
Misschien dat dit feit de naam wat aannemelijker maakt.
Dit is dus de Nederlandse uitleg voor de naam Varkens-
gras. In Nederland kennen we ditzelfde plantje ook onder
een aantal andere namen, onder andere: Zwijngras,
Knoopgras en Vogelduizendknoop.
Deze laatste naam vinden we ook weer een beetje terug
in zijn wetenschappelijke achternaam: aviculare. Dit bete-
kent: door de vogels bemind. De vogels zijn er dus gek
op. Het werd ook wel als voer voor kooivogels gebruikt.
De naam Polygonum betekent duizendknoop en slaat op
de vele knopen in de stengel en omdat deze knopen veel
krachtiger en dikker ontwikkeld zijn dan bij andere plan-
ten. De Latijnse geslachtsnaam is gevormd uit het Griek-
se woord polys = veel en gonu = knie dus met veel knie-
vormige knopen.
In de Flora Batava staat: “het Zaad kan in tijden van ge-brek tot Voedsel voor Menschen dienen”. Varkensgras
komt al in de Steentijd in de buurt van menselijke neder-
zettingen voor. Het beroemde Deense veenlijk, de Man
van Tollund, had vlak voordat hij door wurging om het
leven kwam, nog de zaden van het Varkensgras gegeten,
verwerkt in een gerecht (de maaltijd bevatte verder
Gerst, Lijnzaad, de zaden van de Huttentut, Melganze-
voet en het Akkerviooltje).

Bloeiwijze van varkensgras                      Foto: Henk Hoefakker

Ook in de geneeskunde werd het volop toegepast.
Dodonaeus noemt er nogal wat. Bijvoorbeeld: “Tsap vanWechgras ghedroncken es goet tseghen dat bloet spou-wen, t bloet pissen, ende tseghen alle bloet ganck, endehelpt den ghenen die overvloedichlijck overgheven endecamerganck hebben”.
Maar ook: “Tselve sap met wijn gedroncken es goet denghenen die van fenynighen ghedierten ghebeten sijn”.
En zo nog een aantal meer. “Tsap van Wechgras es oockgoet tseghen die derdaechse cortsen een ure voor dataencomen van den cortsen ghedroncken”.
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Ook Plinius raadde aan het te gebruiken bij de derde-
daagse koorts, maar dan moest het wel met de linker-
hand geplukt zijn.
Men beweerde dat, wanneer het tussen koren en andere
cultuurgewassen groeide, het hun groei belemmerde.
Oorzaak en gevolg waren toen nog wat onduidelijk. Het
groeit op arme grond en het is dan geen wonder dat alles
klein blijft. Maar toch, het bijgeloof hieromtrent was zo
groot, dat men zei het niet te moeten eten, anders trad
er vermindering in de groei op. Zelfs Shakespeare wist
van dit bijgeloof.
In zijn Midzomernachtsdroom lezen we:
“Get you gone, you dwarf:You minimus, of hindering Knot-grass (Varkensgras) made:You bead, you acorn”.

Varkensgras tussen de straatstenen         Foto: Henk Hoefakker

Hierdoor weten wij nu de oorzaak van dwerggroei.
 
In andere talen heet het plantje totaal anders, meestal
verwijzend naar een toepassing van het kruid, net als in
het Nederlands. In het Engels heet dit plantje bijvoor-
beeld 'Prostat Knotweed of Common Knotgrass'. Het
plantje werd gebruikt voor de prostaat.
In Frankrijk heeft het plantje een hele mooie naam:
'Renouée des Gravier's, ofwel de Wilde in het Grind. Dit
verwijst naar het feit dat het Varkensgras overal kan
groeien. Hoe armer de grond, hoe blijer het varkensgras
hiervan wordt.
In Duitsland heet dit plantje 'Niedriger Vogel-Knöterig'.
Dit klopt helemaal, want voor vogels is dit kleine plantje
een lekkernij. Het wordt bijvoorbeeld heel veel gebruikt
als bijvoeding voor hoenders.
Ook de naam Hannes-aan-de-weg komt uit het Duits.

'Hänsel am Wege'. Daar gaat weer een ongelukkige liefde
aan vooraf. Een Oostenrijks verhaal. In 1519 sprak men
daar al van Heinzlin bei dem Weg. Dat werd Hänsel en
dat weer Hannes. De sage gaat in ieder geval zo: De rijke
boerendochter Grete werd verliefd op de arme boeren-
zoon Hannes.
 

De rijke boerendochter Grete werd verliefd
op de arme boerenzoon Hannes.

Maar de rijke gierige boer verhinderde elke toenadering.
Grete keek zo lang vanuit haar huis naar Hannes, en deze
naar Grete, dat zij allebei in bloemen veranderden. Uit
Grete ontstond: 'Gretel in der Staude' ofwel 'Juffertje in ’t
groen' en uit Hannes ontstond 'Hänsel am Wege'.
 
En zo zijn er nog veel streeknamen niet genoemd, maar
het komt erop neer dat u ook deze plant kunt vinden in
uw tuin. Vooral op uw tuinpaadjes en in de voegen van
de bestrating. Kijk er eens met wat meer aandacht naar.
Prachtig bloempje, hè?
 
Henk Hoefakker

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                  
                                                  
                                                  
                           'Belle de Limbourg'                                                               Foto: Sjaak Loef
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In 1974 is onze regio opgericht als onderdeel van de landelijke NKvF. Na veel speurwerk door Johan Damsteegt (10
jaar voorzitter geweest) zijn we veel te weten gekomen over onze geschiedenis. Op 26 april 2001 is onze vereniging
pas officieel regio 20 geworden. Als eerste voorzitter werd dhr. N. Uiterlinden uit Heerjansdam benoemd. Hij is onge-
veer 1 jaar voorzitter geweest en opgevolgd door vele anderen. De huidige voorzitter is mevrouw Hely Bol.
 
Toen het aantal leden toenam vonden de ledenvergaderingen niet meer thuis plaats maar eerst in de oude koeienstal
bij dhr. Uiterlinden. Later en nu nog steeds in zaal ‘De Drijvershof’ in Hardinxveld-Giessendam.
 
Er doen nog steeds verhalen de ronde dat men niet zomaar automatisch lid kon worden in deze tijd van de vereni-
ging. Je moest toch wel een grote en mooie tuin hebben voor je door de keuring heen kwam. Gelukkig is dat nu ver-
leden tijd en is iedereen welkom, ook leden met een klein balkon.
 
In 1994 is ons regioblad ‘Bellenpracht’ opgericht. Het aantal leden bleef groeien en voorzichtig aan begon onze regio
erover te denken om een regioshow te houden, maar het werd 2002 voor het zover kwam. De show werd gehouden
in Leerbroek onder de naam ‘Fuchsia’s in de polder’. Het was een enorm succes en er wordt nu nog steeds over ge-
sproken in andere regio’s. In 2006 is er een show gehouden bij tuincentrum ‘Ranzijn’ in Spijk. Ook dit was een succes,
ondanks de tropische omstandigheden tijdens de show in de kas. De laatste shows zijn gehouden in 2014 en 2015 in
Ameide. De show in 2014 is mede georganiseerd omdat onze vereniging toen haar 40-jarig bestaan vierde.
 
In de loop der jaren zijn er vele activiteiten georganiseerd. De op de voorjaarsvergadering uitgereikte stekjes worden
beoordeeld op de wedstrijddag en hoe een fuchsia in vorm te krijgen wordt uitgelegd op snoeimiddagen. De open tui-
nen tocht met als onderdeel “wie ben ik” (raad de juiste naam van 5 of 6 fuchsia’s) is tot 2 jaar geleden ieder jaar ge-
organiseerd. Ook van de mogelijkheid om tuinen te bezoeken in de eigen regio is dankbaar gebruik gemaakt. Een bij-
zondere vermelding is vereist voor de fuchsialore verzameling van Johan Damsteegt die hij heeft ingericht in zijn ga-
rage. Echt een bezoekje waard.
 
Ook de diverse excursies, busreizen en bezoeken aan fuchsiakwekers en niet te vergeten de nieuwjaarsrecepties kun-
nen rekenen op grote belangstelling. En nu: Het aantal leden neemt langzaam af (66 leden en donateurs) en de leef-
tijd neemt toe. Het aantal tuinen neemt dan ook af en shows kunnen helaas niet meer georganiseerd worden. Maar
gelukkig is er nog wel veel enthousiasme voor excursies, de wedstrijddagen (een plaats voor 1 fuchsia is er zelfs op
het kleinste balkon wel) en alle andere activiteiten.

Regio 20, Eiland van Dordrecht

        Showflyer uit 2002 Tuin fam. Verschoor
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Fuchsiamuseum van fam. Damsteegt in Ridderkerk Prijsuitreiking in de tuin van de fam. Verschoor

Tuin van de fam. van de Waal in Ridderkerk Raadplant tijdens open tuinentocht in de regio

Excursie bij Landwinkel Pek in Langerak Fuchsiashow in de Christinaflat te Ameide in 2014

Wedstrijdplanten in de tuin van de fam. Verschoor in Leerbroek Voortuin fam. Golverdingen in 2017
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UTC-nieuws
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
 
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 6 augustus 2022 bij:
 
Kwekerij van der Velde, Borchgraverweg 3a, 8181 RW Heerde, tel. 0578-695727.
Aanvang: 10.30 uur.
 
NKvF-leden die graag een vergadering willen bijwonen zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij Sierd
Zijlstra.
Neem zelf uw lunchpakket mee.
 
U wordt verzocht zich bij verhindering tijdig af te melden bij Sierd Zijlstra: tel. 0348-418644 of per e-mail:
s.zijlstra170@upcmail.nl.
 Botanische groep
 
Deze groep komt op 10 september 2022 bij elkaar en wel bij Tiny en Piet van de Sande, Bergstraat 4, 5298 VK Liemp-
de, tel. 0411-631591, e-mail: ledensecretaris@nkvf.nl.
 
U wordt verzocht zich tijdig af te melden als u niet komt.
 Begeleidingscommissie Keuringen (BCK)
 
De tweede keuring staat gepland tijdens de Vriendendag op 27 augustus 2022 in de Orchideeën Hoeve.
 
Aanvang keuring 10.00 uur; planten inleveren vanaf 09.00 uur.
 
Aanmelden voor deze keuring kan geschieden door het aanmeldformulier op de website in te vullen; deze is te vinden
onder de UTC/BCK.
 
Voor diegene die geen internet heeft kan het aanmeldformulier worden aangevraagd bij de secretaris van de BCK,
Lisanne Boom, Heemraadhof 36, 2922 CK Krimpen aan den IJssel, tel. 06-57167525.
 
In het vervolg dienen ter keuring 3 planten te worden aangeleverd, te weten:
1 ongetopte plant, 1 getopte plant en een oude plant van tenminste 2 jaar oud.
 
Gerard Rosema

- Advertentie -
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Open tuinen

 

Naam Adres  Woonplaats Telefoon en e-mail Datum en 
tijdstip 

Regio 01 Friesland  

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 05 Twente-Salland 

Mw. A. 

Pluimers 

Athanasiastraat 18 7468 EA Enter 0547-382355 Na tel. 

afspraak. 

Regio 06 Oost Gelderland 

Fam. Elsman Baron v/d Heijdenlaan 24 7234 SC 

Wichmond 

0575-441893 

06-28354818 

Fam.elsman@online.nl 

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. B. 

Burger 

Krimweg 160. Camping 

De Rimboe. Berkenlaan 

238. Bordjes verwijzen 
naar de staanplaats. 

Slecht ter been bel dan 
bij de parkeerplaats. 

7351 TM 

Hoenderloo 

06-51527306 Na telefonische 

afspraak. 

Regio 13 Het Gooi, Eemland en Vechtstreek 

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. 
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Product of Holland CCXLV
'Machu Picchu', het duurzaamste resultaat van mijn fuch-
siaveredeling? Ik bedoel daarbij duurzaam zoals het staat
in de "Van Dale": weinig vergankelijk, wat zeker niet op-
gaat voor het huidige begrip van duurzaamheid voor
windmolens en zonnepanelen. En weinig vergankelijk is
'Machu Picchu' tot nu toe. Terwijl ik in verband met mijn
leeftijd een aanzienlijk deel van mijn fuchsiacollectie heb
opgegeven - de ouderdom komt nu eenmaal met gebre-
ken - en fuchsia's zijn veeleisende planten, stond 'Machu
Picchu' toen ik mijn planten uit de kelder in mijn tuin
zette er vrolijk bloeiend bij. Drie planten stonden daar in
één grote pot zoals ze waren geplant na het behalen van
het Getuigschrift van Verdienste van de VKC in 1977.
Verpotten was al heel lang niet meer mogelijk. In het
begin van mijn veredelingswerk wilde ik 3 van de 5 plan-
ten die waren goedgekeurd in de collectie opnemen om
verzekerd te zijn van hun behoud. Op den duur werkte
dat niet meer door de grote aantallen en gooide ik deze
"Gouden Standaard" waar het de Nederlandse goudschat
betrof, net als onze regering dat deed tijdens de grote re-
cessie voor de Tweede Wereldoorlog, over boord. Veel
denk ik niet dat het heeft uitgemaakt, want een aantal
van mijn introducties zouden toch wel zijn verdwenen en
één plant van 'Machu Picchu' had het toch wel overleefd.

en gooide ik deze "Gouden Standaard"
overboord.

'Machu Picchu'                                              Foto: Sjaak Loef

 
Inmiddels is 'Machu Picchu' verspreid over de hele wereld
tot in Australië, waar ze er in vorstvrij gebied de plant als
hanger kweken, die het hele jaar door bloeit en waarvan
de hangende takken pas worden teruggesnoeid als de
toppen de grond raken. Dat doorbloeien, wat ze ook in
mijn schaars verlichte kelder doen, komt door de afstam-
ming van 'Speciosa', een hybride vanF. splendens en F. fulgens, die zo dicht bij de evenaar
groeien dat de daglengte vrijwel constant is en zo geen
invloed kan hebben op hun bloei. Ze zijn daglengte neu-
traal terwijl het merendeel van onze fuchsia's langedag
planten zijn, die pas tegen de zomer gaan bloeien en
daar als gevolg van de kortere dagen in de herfst mee
stoppen. 'Machu Picchu' hebben ze ook in Rusland, waar
ik achter kwam door een hortulanus uit het toenmalige
West-Berlijn. Hij vertelde dat de plantentuin in Oost-Ber-
lijn de plant ook in de collectie had, niet van hen maar
geleverd door Moskou, want de Russen gingen over het
sortiment. Later hoorde ik van een Russische liefhebster
dat de cultivar bij hen populair was. Een belangrijke
vraag voor de duurzaamheid is of 'Machu Picchu' wel im-
muun of resistent tegen de Braziliaanse fuchsiamijt is. De
afstamming van 'Speciosa' zou daar op kunnen wijzen.
Dankzij het nieuwe boekje "Veredeling van Fuchsia's"
weet ik inmiddels dat dat nog niet is geconstateerd, wat
gelukkig in ons land nog niet kan. Daarvoor moet je plan-

ten gaan besmetten met de mijt en dat mag niet in Ne-
derland. 'Machu Picchu' is wel gevoelig voor roest en
witte vlieg, maar welke fuchsia niet.
Aan het eind van Product of Holland in het vorige num-
mer van Fuchsiana betreurde ik het verlies van zoveel
kruisingen met species, die gelukkig wel gezorgd hebben
voor nieuwe vormen en kleuren. 'Machu Picchu', niet met

een species als ouder maar uit nood geboren met een
specieskruising als ouder, hoort daar toch wel bij. Veel
species hadden we immers in de jaren zeventig niet. Als
positief schreef ik, dat ze mogelijk voor verdere ontwikke-
ling konden zorgen. Bij mij in de tuin zou dat nooit gelukt
zijn, daar was de cultivar beslist steriel. In plaats van
helmknoppen droegen de meeldraden zelfs kleine blaad-
jes. In de veel warmere tuin van Mario de Cooker werd
wel stuifmeel gevormd en Mario kweekte daarmee zijn
'Tosca van Manolito' (zie pagina 5). Ik wens haar een
even grote duurzaamheid toe.
 
Lisse, 5 juli 2022                                     H.J. de Graaff.
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'Vlinders', Bremer 1985 NL  AFS nr.: 2873
Afstamming: 'Joy Patmore' x ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antoon Bremer uit Aalsmeer kon zeker geen fanatieke veredelaar worden genoemd. Ik vond
 
naast zijn eersteling 'Vlinders' slechts 'Chris' uit 1989, genoemd naar zijn zoon. Antoon was in
 
tegenstelling tot de meeste veredelaars wel een kweker van schitterende planten waar eigenlijk
 
nooit iets op aan te merken was. Niet voor niets was hij horlogemaker van beroep en kreeg hij de
 
liefde voor planten met de paplepel ingegoten. Zijn vader was tuinbaas op een landgoed in de
 
buurt van Voorschoten vertelde hij me ooit. Kortom, hij had een andere beleving van de
 
liefhebberij, die het begrijpelijk maakt dat hij geen lid was van de Veredelingsgroep. Op de
 
hoogte blijven van de ontwikkelingen op veredelingsgebied was geen probleem. De
 
nieuwighedenkeuringen vonden vrijwel allemaal in zijn eigen dorp plaats. De door hem als
 
moeder gebruikte 'Joy Patmore' is voor mij een bekende kruisingsouder, die me hielp
 
nieuwigheden met een horizontaal uitstaande kroon te kweken, zoals die van 'Loeky'. Bij
 
'Vlinders' zorgde deze eigenschap kennelijk voor de beweging van de kelkbladen tijdens de
 
rijping van de bloem van vertikaal naar horizontaal. Daardoor lijkt de bloeiende plant met vlinders
 
overdekt, wat Antoon, waar het de naam betreft, inspireerde. Van nature groeit de cultivar als
 
een goed vertakkende slappe struik, die ideaal is te vormen tot een hangfuchsia. Omdat 'Vlinders'
 
's winters wel eens problemen geeft kan het nuttig zijn om in het najaar wat stekken te maken.
 
 
 
 
H.J. de Graaff.
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'Vlinders' Foto: Sjaak Loef



'WALZ Knipperbol' Foto: Coen Bakker



'WALZ Knipperbol', Waldenmaier 1984 NL AFS nr.:1939
Afstamming: 'Major Heaphy' x  'Golden Glow'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Waldenmaier, één van de medeoprichters van de Veredelingsgroep en zeker één van de
 
bekendste Nederlandse fuchsiaveredelaars, kreeg die bekendheid vooral door zijn
 
muziekinstrumentenserie, een aantal geïntroduceerde cultivars met in ieder geval F. magdalenae
 
onder hun voorouders. In de tijd dat de computer nog niet tot het huisraad behoorde en de
 
gemiddelde Nederlander nog niet wist wat er mee kon, deed Henk er erfelijkheidsonderzoek mee
 
aan de hand van gegevens van kruisingen van leden van de Veredelingsgroep. Een belangrijke
 
op te lossen vraag was de dominantie van eigenschappen bij overerving, waarover toen nog
 
vrijwel niets bekend was. De ouders van 'WALZ Knipperbol' werden in die tijd veel gebruikt
 
omdat we meer oranje cultivars wilden kweken, liefst dubbel uiteraard. Ik denk dat dat bij 'WALZ
 
Knipperbol' aardig is gelukt al kan men de kleur van de kroonbladen ook signaalrood noemen,
 
wat dus goed past bij het tweede deel van de naam. WALZ, het eerste deel, bestaande uit de
 
eerste letters van de achternamen van de grootouders van zijn kinderen, gaf hij aanvankelijk als
 
kennelnaam aan zijn introducties. Later werd dat Herps, verwijzend naar zijn woonplaats. 'WALZ
 
Knipperbol' groeit van nature als een opgaande struik, die in het begin van het seizoen flink
 
getopt moet worden om voldoende dicht te worden. De beste standplaats, ook voor de
 
bloemkleur, is in de volle zon.
 
 
 
H.J. de Graaff.
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Ledensecretariaat 

 

 

Juli 2022 

 
Overleden: 
 

De heer R. Boxem Regio 05 

Mevrouw I.M. Kirchner Regio 13 

De heer J. Ligthart Regio 09 

Mevrouw C. Marijnissen-Veltom Regio 23 

De heer B. Nijmolen Regio 06 

De heer T. Rietveld Regio 20 

De heer A.F.M. Segers Regio 18 

Mevrouw P. Venema-Hollestelle Regio 11 

 

Nieuwe leden: 

De heer  H. Ansink  Regio 18 
De heer H.B. Krooshof  Regio 06 

Mevrouw L. Massy  Regio 99 
Mevrouw S. Postma  Regio 06 

Mevrouw J. Richter  Regio 06 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            'Gay Parasol'   Foto: Coen Bakker
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Fuchsiaveredelaars in Nederland, in de schijnwerper: Gerrit Kreijkes
Dit artikel over fuchsiaveredelaar Gerrit Kreijkes is voor het eerst gepubliceerd in het voorjaarsnummer 2022 (the
Spring Bulletin) van het tijdschrift van de British Fuchsia Society. Van het Engelstalige artikel wordt hier de oor-
spronkelijke Nederlandse versie weergegeven.
Als vervolg op dit artikel zullen er later, na publicatie door de BFS, nog enkele volgartikelen gepubliceerd worden
over andere Nederlandse fuchsiaveredelaars.
 
Overgenomen uit het blad 't Limburgs Belleke' met toestemming van de redacteur Mario de Cooker.

Fuchsiaveredelaar Gerrit Kreijkes in (een gedeelte van) zijn tuin.

Dit keer staat fuchsiaveredelaar Gerrit Kreijkes in de
schijnwerper. Wie is Gerrit, en waar heeft hij ons op
fuchsiagebied mee verblijd in de afgelopen jaren?
We hebben het voor u op rij gezet!

Laten we van start gaan Gerrit. Kun je je evenvoorstellen?
Mijn naam is Gerrit Kreijkes. Ik ben geboren in 1953 op
het platte land in Oost-Nederland in de plaats Wierden.
In dit buitengebied, met veel ruimte, groeide ik op tussen
dieren en planten en hier is ook de basis gelegd voor
mijn hobby’s.
Bij mijn huwelijk met Liesbeth verhuisden we naar Vrie-
zenveen, eveneens in Oost-Nederland. Vriezenveen is een
dorp in de Gemeente Twenterand.

Hier liggen ook de “Engbertsdijkvenen”, een staatsna-
tuurmonument vlak bij de Duitse grens. Het gebied is in
beheer bij Staatsbosbeheer en is ongeveer 1000 hectare
groot. Er zijn uitgestrekte veengebieden met heideterrei-
nen en vennen. Het is een restant van het grote veen-
moeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte.
Het feit dat 17 van de 25 hectare levend hoogveen in Ne-
derland hier te vinden is, tekent de grote natuurwaarde.
Het gebied maakt deel uit van het Europees netwerk van
beschermde natuurgebieden: Natura 2000.

Wanneer en hoe ben je voor het eerst met fuchsia's inaanraking gekomen?
Even iets vooraf vertellen. Op jonge leeftijd kreeg ik al de
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gelegenheid om mij met dieren en planten bezig te hou-
den. Mijn vader ondersteunde mij hier ook in. Aanvanke-
lijk ontwikkelden de hobby’s zich meer in het houden van
dieren. Zo fokte ik sierduiven en later ook honden, ook
voor de tentoonstelling. In combinatie met mijn werk en
gezin vergde dit te veel tijd zodat ik toen met een aantal
hobby’s ben gestopt. Ik kreeg hierdoor meer tijd om mij
bezig te houden met mijn tuin en planten. In mijn jeugd-
jaren had ik al eens een fuchsiashow bezocht en was
daar erg van onder de indruk. Ook later had ik vanaf een
vakantie-adres al eens verschillende stekken meegeno-
men. Maar hier kwam toen niet veel van terecht.
Het waren wat verhoute stekken, midden in de zomer en
ze hadden toen niet de gewenste verzorging. Rond 2000
besloot ik mij gericht met de fuchsialiefhebberij bezig te
houden, ook na een bezoek aan een fuchsiakwekerij waar
ook veel bloeiende planten waren. Ik was onder de in-
druk van de vele vormen en kleuren. Ik heb toen diverse
soorten gekocht en ook veel stekken opgekweekt tot
kroonbomen.
 Wanneer en hoe ben je op het idee gekomen om te gaanveredelen?
Waarschijnlijk zijn mijn eerdere veredelingsactiviteiten bij
de sierduiven- en hondenfokkerij daar de aanleiding toe.
Het heeft mij altijd geïnteresseerd om tot nieuwe ontwik-
kelingen te komen. Ik besloot mij te beperken tot dubbe-
le, grootbloemige (half)hangers, waarschijnlijk ook omdat
ik mijn nieuwe hobby onder “controle” wilde houden.

‘Amazing Marjolein’ (2012)

Amélie Vos (2008) met Fuchsia ‘Amélie Vos’ (2011)

In 2008 verrichtte ik mijn eerste kruising. Ik heb er de
gewoonte van gemaakt om te proberen van elke poten-
tiële kruisingsplant een stamboom te maken, die zo mo-
gelijk drie generaties terug gaat. Zo weet ik welke eigen-
schappen in de plant aanwezig kunnen zijn.

Wat waren je successen en hoe is de naamgeving van denieuwe cultivars?
In de loop van de jaren zijn er tot nu toe zes planten ge-
nomineerd door de Keurings Commissie van de Neder-
landse Kring van Fuchsiavrienden en zijn ze hier ook ge-
registreerd evenals bij de American Fuchsia Society.

Het betreft hier allemaal dubbele, grootbloemige (half)
hangers.
Jaar van keuring en naam van de plant:
2011 ‘Amélie Vos’
2012 ‘Amazing Marjolein’
2012 ‘Lovely Liesbeth’
2016 ‘Mighty Mathijs’
2017 ‘Eric Vos’
2021 ‘Smiling Raf’

Alle planten zijn genoemd naar mijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
 Wat beschouw je als je beste introducties in al die jaren?
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‘Mighty Mathijs’ (2016)

Wat beschouw je als je beste introducties in al die jaren?
Als ik kijk naar mijn laatste drie genomineerde planten en
opvallende eigenschappen/kenmerken, kan ik hiervan het
volgende zeggen (zie ook de foto’s):

‘Mighty Mathijs’: Een mooi bloeiende plant met grote,
sierlijke bloemen met diep rood en paars. Opvallend is
dat de stekken zich mooi vertakken en compacte jonge
stekplanten geven.

‘Eric Vos’: Grote bloemen met een fraai kleurcontrast in
de kroonbladeren van donker paars en licht roze.
 
‘Smiling Raf’: Een echte hanger, rijk bloeiend voor een
grootbloemige en grote witte bloemen met een lange
roze bloembuis en roze aan de basis aan de bovenkant
van de kelkbladeren die naar boven krullen. De stengels
zijn rood wat opvallend is bij witte bloemen.

Kun je vertellen hoe je van zaad tot plantjes komt?
De zaadjes zaai ik op vochtig keukenpapier onder verlich-
ting en met een temperatuur van 20 graden. Elke dag
lucht ik het zaaibakje even en kijk ik of het papier nog
vochtig genoeg is. Eventueel wordt bij geneveld met de
plantenspuit. Elke dag kijk ik even of er zaden zijn ge-
kiemd.
Er komt dan een wit kiemworteltje tevoorschijn. Ik haal
met een pincet de gekiemde zaadjes uit de bak en leg
deze afzonderlijk in stekpotjes van 5,5 cm op vochtige
stekgrond. Deze potjes zet ik nog weer voorlopig in een
afgesloten kweekbak (ook dagelijks even luchten). De
kiemworteltjes groeien dan in de aarde en na verloop van

tijd komen er twee ronde kiemblaadjes tevoorschijn. Ik
zet de plantjes vervolgens in de open lucht zodat de
plantjes niet te hoog opschieten. Bij deze gang van zaken
hoef ik geen schimmelwerend middel te gebruiken wat
ten koste zou gaan van de tere kiemworteltjes.

Het veredelingswerk kost veel tijd en aandacht. Hoe blijfje hierin actief?
Om voldoende tijd en aandacht te hebben voor het vere-
delingswerk, ben ik genoodzaakt de planten te beperken
tot mijn eigen introducties en eventueel de planten die ik
op dat moment wil gebruiken voor de kruising. Bij een
succesvol uitgevoerde kruising dient een groot aantal
plantjes te worden opgekweekt tot bloeiende planten om
de resultaten te kunnen beoordelen. Dat vergt natuurlijk
veel ruimte. Bij een laatste kruising waren dat meer dan
honderd planten waarvan ik uiteindelijk maar één plant
heb aangehouden. Dat was ‘Smiling Raf'. Als er bij al die
planten één bloem zich opent die bijzonder is, geeft dat
natuurlijk een heel apart gevoel en ben je weer getuige
van een groot natuurwonder. Bij elke kruising zie je hier
als veredelaar weer naar uit en blijf je hierbij actief.

Waar ligt de aandacht bij het veredelingswerk voor denaaste toekomst?
Ik blijf mijn aandacht houden bij grootbloemige, dubbele

‘Lovely Liesbeth’ (2012)

(half)hangers. Mijn doel en selectie zijn er vooral op ge-
richt om zoveel mogelijk kleur- en tekeningcontrasten te
krijgen in de bloem. Mijn laatste twee introducties, ‘Eric
Vos’ en ‘Smiling Raf’, zijn daar goede voorbeelden van.
Ook de groeiwijze is natuurlijk belangrijk. Er zijn al veel
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‘Eric Vos’ (2017)

‘Smiling Raf’ (2021)

mooie fuchsia’s. Nieuwe introducties moeten dus echt bij-
zondere eigenschappen of kenmerken hebben. Dit houdt
het aantal nieuwe introducties natuurlijk wel wat beperkt.

Heb je nog een advies voor de algemene verzorging vanfuchsia's, met name voor hangers?
Mede ook door de veranderende klimaatomstandigheden
krijgen we steeds meer te maken met te veel of te weinig
water in de hangpotten. Ik maak al jaren gebruik van
“semihydrocultuur”. Hiervoor gebruik ik diverse soorten
hangpotten met een waterreservoir van een aantal centi-
meters. Dat zijn dus potten waarbij de waterafvoer wat
hoger ligt dan de bodem. Het systeem werkt als volgt. Ik
kijk in de pot tot hoever het water blijft staan. In de pot
leg ik hydro-korrels tot ongeveer 2 cm boven het waterni-
veau en hierop leg ik een matje van niet te fijnmazig
schaduwdoek met daarop de potgrond. De wortels van
de plant zullen nu door het “matje” tussen de hydro-kor-
rels groeien en zich ook aan de korrels vastklemmen en
hier water opnemen (zie foto).

Plant uit semi-hydrocultuur

Van essentieel belang bij dit systeem van “semi-hydrocul-
tuur” is volgens mij dat er bij elke pot onder het “matje”
een laagje hydrokorrels aanwezig is dat boven het water-
niveau uitkomt. Dit laagje hydro-korrels boven waterni-
veau heeft een tweeledige functie:

a) Het voorkomt dat bij een hoog waterniveau de pot-
grond “drassig” wordt en wortelrot tot gevolg heeft en
voorkomt ook dat de wortels in de hydro-korrels volledig
in het water hangen.

b) Bij een laag waterniveau, of even geen water meer in
het reservoir, kunnen de wortels, geklemd op de (boven-
ste) laag nog vochtige korrels, toch overleven zonder te
verdrogen.
 Je had het even over de veranderende klimaatomstandig-heden. Hoe denk je over natuurbeschermende maatrege-len die ons ook als fuchsialiefhebbers raken?
In het begin had ik het er al over dat ik dicht bij een be-
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schermd natuurgebied woon. In die omgeving is ook veel
turf weggehaald dat ook een belangrijke grondstof is
voor de productie van potgrond.
Veengebieden zijn echter van groot belang voor de biodi-
versiteit en de opslag van koolstof. Potgrond op basis van
turf is dus niet de meest duurzame keuze. Vervanging
door kokosvezels is een mogelijkheid maar deze moeten
weer over grote afstand worden vervoerd.

En kunstmest vervangen door organische meststoffen,bijvoorbeeld compost?

In mijn tuin heb ik nestkastjes opgehangen voor koolme-
zen. Maar als ongediertebestrijding op de planten toch
nodig is, welke middelen gebruiken we dan?
Deze vraagstukken gaan ons als fuchsialiefhebbers uitein-
delijk ook niet voorbij!
 
Mario de Cooker.

De foto’s en tekst van dit artikel zijn afkomstig van
Gerrit Kreijkes.

Landelijke Fuchsiawedstrijden 2022 tijdens de Vriendendag
Nadere gegevens voor bovengenoemde wedstrijden die deze keer weer gehouden worden tijdens de Vriendendag op
27 augustus in de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.
 
Inleveren planten:         tot    11.00 uur.  Toon bij het inschrijven uw ledenpas en vermeld op een lijstje
                                                            de naam van de plant en de categorie waarvoor u deze plant
                                                            aanbiedt.
Keuring:                       vanaf 11.00 uur.
Bezichtiging:                 vanaf 12.30 uur.
Prijsuitreiking:               13.30 uur.
 
Ook dit jaar kunt u weer met meerdere planten meedoen in een van de vijf onderstaande categorieën:
 Jhr. Ir. N.J. Van Suchtelen trofee.
Open wedstrijd om de mooiste fuchsia. Soort, cultivar, ouderdom, vorm, kleur of maat van de container of pot en het
aantal planten daarin of de kweekwijze van de planten zijn niet aan beperkingen onderhevig.
 Newman Cup.
Wedstrijd om de mooiste buisbloemige fuchsia, waarvan de lengte van de bloembuis zich ten opzichte van de sepalen
verhoudt van 3:1.
Aard van de hybride, ouderdom, aantal planten per pot en kweekwijze zijn niet aan beperkingen onderhevig.
Potmaat, -vorm, -kleur, geen beperkingen. Bij verschil van mening of de plant binnen deze categorie valt beslist de
keuringscommissie.
 Mia Goedman trofee.
Wedstrijd om de mooiste botanische fuchsia. Geen beperkende bepalingen met betrekking tot de ouderdom van de
plant, vorm en kleur van de pot of container en het aantal planten per pot of container.
 Arends trofee.
Wedstrijd om de mooiste dubbele hang fuchsia. Potmaat maximaal 26 cm. boven diameter. Geen beperkingen met
betrekking tot het soort cultivar, het aantal of de ouderdom van de planten per pot of potkleur.
 NKvF-bokaal.
Fuchsia's van Nederlandse origine. Deze originaliteit zal worden vastgesteld aan de hand van de officiële cultivar in-
ventarislijst. Komt de plant daarin niet voor, dan zal de aanbieder een ondertekende verklaring bij de plant inleveren
waaruit blijkt wie de veredelaar is van de aangeboden plant. Het jaar van introductie speelt geen rol. Er worden geen
beperkingen gesteld aan potmaat, potkleur en vorm van de plant.
 
Het uitgebreide wedstrijdreglement vindt u op de website van de NKvF en ligt ook ter inzage bij de inschrijftafel.
 
Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat uw plant voorkomt op de NKvF cultivar inventarislijst zoals staat
vermeld onder punt 1f van het wedstrijdreglement.
 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Klaas van de Kamp, tel. 0341-491748 of deridder.8@hetnet.nl.
 
Klaas van de Kamp.
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Zoals al vermeld in de Fuchsiana van juni is de oplossing van de sudoku-puzzel van april: 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. De cadeaubon ad € 10,00 is inmiddels aan hem toegezonden. 

T N R O O D S E E S N A P A J R 

N R O O D S E R E I P A P P A E 

U G N L A R I K S U X A T P P D 

R IJ L R Z W A R T E E L S E A N 

E V E B O L A U R I E R R L N I 

I S E E T O O N B R E M E B S L 

L U B U I N D A K W A I K O E R 

U T A K L E P S I M R U E O S E 

P P E R Z I K T E N K R R M I D 

O Y T C H G T L K R I P U P E E 

P L T I L E E A R M E B Z E R C 

L A I I E D I E U L S K O I K S 

E C W L N C I T K A O E I R E A 

T U S A A L C T E P M N ! U R L 

A E M C V N E D N E G N A L S T 

R A A L E Z A H M O O B N E P A 

Acacia 

Amandel 
Apenboom 

Appelboom 

Atlasceder 
Beuk 

Boomhazelaar 
Brem 

Eucalyptus 

Iep 

Japanse esdoorn 
Japanse sierkers 

Kurk eik 

Lariks 
Laurier 

Linde 
Mispel 

Mos eik 

Noot 

Palm 
Papieresdoorn 

Perzik 

Pruim 
Ratelpopulier 

Robinia 
Spar  

Slangenden 

Suikeresdoorn  

Taxus 
Vijg 

Vlier 

Wilg 
Witte abeel 

Witte els 
Zure kers 

Zwarte els 

Deze keer weer een woordpuzzel.
 
De overblijvende letters vormen het woord dat de oplossing is van deze puzzel.
 
Uw oplossing kunt u vóór 7 september 2022 zenden (met vermelding van uwlidnummer):
 
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
 
 Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.

Woordpuzzel
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Recensie boekje "Veredeling van Fuchsia's"

Wat zou ik, een halve eeuw geleden, toen ik met het ver-
edelen van fuchsia's begon de koning te rijk zijn geweest
met een dergelijk boekje. Uiteraard, om realistisch te blij-
ven, uitsluitend met de kennis van toen. Zo'n boekje was
er, ook na 150 jaar fuchsiaveredeling, niet op de hele we-
reld. Dat geluk is voor beginnende veredelaars van nu.
 
Ruim 10 jaar verzamelen van kennis, vooral door onze
Veredelingsgroep met ook buitenlandse leden als John
Wright en Lutz Bögemann, gaf mij de mogelijkheid zo'n
30 jaar geleden te schrijven in "Fuchsia's uit Nederland"
onder het motto "Nieuwe paden een nieuw begin" dat
het gebruiken van niet eerder gebruikte species als ou-
derplant de toekomst was.
Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, mensen uit het verede-
lingsvak, bleven dit motto trouw door te kiezen op de ti-
telpagina voor: "Meer dan 100 species van het geslacht
Fuchsia geven de veredelaar bijzonder veel mogelijkhe-
den voor het creëren van nieuwe cultivars". Natuurlijk is
dit boekje vooral bedoeld voor veredelaars. In het eerste
deel: "Practische Veredeling", wordt na een uitgebreide
inleiding de praktijk van het veredelen aan de hand van
duidelijke foto's beschreven hoe te werk moet worden
gegaan, onder andere om zekerheid te hebben over het
ouderschap. In het tweede deel wordt veel aandacht be-
steed aan de Wetten van Mendel. De in heldere taal ge-
schreven uitleg, ook toegepast op fuchsia's met een af-

wijkend aantal chromosomen, maken het mogelijk raad-
sels uit het verleden te begrijpen. Toegevoegde schema's
geven nog meer duidelijkheid. Boeiend voor iedere lief-
hebber zijn vooral de stukjes over verlopingen, chromo-
soomverdubbeling met colchicine.
 
Met extra aandacht las ik: "Resistentieveredeling als op-
lossing voor problemen met de fuchsiagalmijt" en "Vere-
deling op winterhardheid". Dat zijn zaken die heel be-
langrijk kunnen zijn met het oog op de toekomst van
onze liefhebberij. De toegevoegde begrippenlijst (bijlage
1) maakt het geheel nog overzichtelijker. Bijlagen 2 tot
en met 6 voorzien in een hoeveelheid informatie die de
veredelaar de mogelijkheid biedt om, waar het de krui-
singsouders betreft, de juiste keuze te maken. "Fuchsia-
veredeling" is uiteraard geschreven voor fuchsiaverede-
laars, maar ook de geïnteresseerde liefhebber kan er veel
kennis in vinden over de ontwikkeling van onze liefhebbe-
rij. Zelf ben ik vooral gelukkig dat dit werk, behalve in het
Nederlands ook vertaald in het Engels, Frans en Duits, er
voor zorgt dat de met veel inzet verzamelde kennis van
onze Veredelingsgroep, wat er ook gebeurt met de fuch-
sialiefhebberij, bewaard blijft op een groot deel van de
wereld.
 
H.J. de Graaff
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Van de webmaster
 

De afgelopen tijd merkte ik weer een toename van problemen met inloggen. Het wordt dus tijd uit te 

zoeken of er wat is gewijzigd waardoor men steeds vaker problemen heeft. 

 

Als 1e wil ik wel verzoeken dat, als u problemen heeft met het inloggen, de webmaster hierover te 

benaderen en niet constant een nieuwe inlogcode aan te vragen. Dit kan via het contactformulier op de 

homepagina of via een e-mail naar digiton@nkvf.nl. 

 

Een veel voorkomend probleem is dat een combinatie van hoofdletters, kleine letters en tekens wordt 

ingetypt. 

Als u dit 2x verkeerd invoert dan kunt u voor ca. 30 minuten niet meer inloggen en als men toch verder 

gaat kan het zijn dat u helemaal niet meer kunt inloggen. 

Deze blokkade wordt door de beveiliging van de website gedaan aan de hand van het IP-adres. Dit is 

niets anders dan een soort postcode van uw computer en binnen het huisgebruik is dit altijd het IP-

adres van de provider. Deze is terug te vinden als u op het internet opvraagt “wat is mijn IP adres”.  

Dus als u bij een kennis, buurman of elders probeert in te loggen is de kans groot dat u gewoon kunt 

inloggen. 

Voor dit soort zaken hebben wij al een uitgebreide handleiding bovenaan op de homepagina geplaatst 

onder de naam “WACHTWOORD INFO”. 

 

Hier staat ook vermeld wat u allemaal kunt doen en wat ik kan doen in geval van een IP-blokkade. 

Maar er speelt meer heb ik ondertussen gemerkt en wel de steeds verdere beveiligingen die de 

browsers zoals Firefox, Edge en Chrome doorvoeren. 

Zelf heb ik al regelmatig ondervonden dat ik ook een probleem kreeg met het inloggen en dan blijkt het 

te maken te hebben met de z.g. cookies en websitegegevens die alle browsers opslaan. Door dit te 

wissen is bijna altijd het probleem over. Maar ik heb tevens gemerkt dat de inlog soms niet lijkt te 

reageren maar dat ik na ca. 15 seconden toch plots ingelogd ben. 

 

Bij deze een aantal voorbeelden hoe men dit kan wissen. 

Firefox:  Ga via (rechts boven) naar “Instellingen” en daarna naar “Privacy &  

beveiliging. Scrol naar beneden en wis de Cookies en websitegegevens. 

 

Edge:  Ga via (rechts boven) naar “Instellingen” en daarna “Privacy, zoeken  

en services” en kies voor “Browsegegevens wissen”. 

 

Chrome:  Ga via (rechts boven) naar “Instellingen” en daarna naar “Privacy &  

beveiliging” en kies voor “Browsegegevens wissen”. 

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken via een e-

mail naar digiton@nkvf.nl.  

 

Ton van der Vorst, webmaster 
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VRIENDENDAG 2022 

 

Hebt u 27 augustus al in uw agenda staan?  

Nadat er twee jaar door corona geen Vriendendag heeft kunnen plaatsvinden is het weer zover en 

hopen we op 27 augustus weer een Vriendendag te organiseren in de Orchideeën Hoeve te 

Luttelgeest. 

De Vriendendag is voor leden van de NKvF op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis toegankelijk, 

voor een eventuele partner zijn de kosten € 5,00, dit is een korting van € 11,50 op de normale 

toegangsprijs. Genoemde € 5,00 dient contant te worden betaald. 

Hiervoor moet u zich melden bij de bestuurstafel van de NKvF in de centrale hal. Op 

vertoon van de ledenpas krijgt u hier een kaartje dat toegang geeft tot de binnentuinen 

van de Orchideeën Hoeve. 

We denken dat we een leuk programma te bieden hebben en dat u zich de gehele dag kunt 

vermaken. 

In de Fuchsiana van juni hebben we al geschreven wat er zoal is te zien in de Orchideeën Hoeve. 

Het programma voor de Vriendendag ziet er als volgt uit: 

 

10.00 uur  Vanaf deze tijd bent u welkom op de Vriendendag en kunt u bij de 

bestuurstafel van de NKvF op vertoon van uw lidmaatschapskaart een 
toegangskaartje ophalen voor een bezoek aan de diverse tuinen van de 

Orchideeën Hoeve. 
 

10.00 uur Keuring nieuwigheden; planten kunnen vanaf 9.00 uur worden opgesteld. 
  Tijdens de keuring is de zaal niet toegankelijk voor publiek. 

 Keuring vindt plaats in de zaal naast de centrale hal. 

 
10.30 uur Opening door Cor van Empel, voorzitter van de NKvF, in de centrale hal. 

 
12.00 uur Keuring landelijke wedstrijden door regio 8. 

 Planten kunnen vanaf 10.00 uur worden ingeschreven voor de keuring. 

 Tijdens de keuring is de opstelruimte niet toegankelijk voor publiek. 
 Na de keuring zijn alle inzendingen te bezichtigen voor het publiek, dit zal 

 zijn vanaf ongeveer 13.30 uur. 
 

13.00 uur Huldiging jubilarissen: dit zal plaatsvinden in de centrale hal. 

 
13.45 uur Lezing over veredelen van fuchsia’s door Gerard Rosema en Jan de Groot. Na 

afloop van de lezing zal de presentatie van het boek ‘Veredeling van Fuchsia’s’ 
plaatsvinden. 

 Dit boek is geschreven door Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, beiden lid van 
de Veredelingsgroep van de NKvF. 

 

15.00 uur Bekendmaking uitslag landelijke wedstrijden en uitreiking van de prijzen van 
de verschillende categorieën door regio 8. 

 De prijsuitreiking zal plaats vinden in de centrale hal. 
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15.30 uur Bekendmaking uitslag fotowedstrijd in de categorieën ‘Close-up 

fuchsiabloemen’ en ‘Algemeen fuchsia’s’ met als 1e prijs de Mieke 
Meursingtrofee. 

 
16.00 uur  Sluiting Vriendendag door Cor van Empel. 

 
U kunt de gehele dag terecht bij de kramen van Kwekerij van der Velde en Kwekerij Zeelenberg in de 

centrale hal om uw fuchsiacollectie uit te breiden. 

In de centrale hal staat ook de kraam van de NKvF waar u de gehele dag terecht kunt voor vragen en 
waar ook de webmaster aanwezig zal zijn. 

 
Ook kunt u hier terecht voor de grote verloting van de NKvF met mooie prijzen. 

 

Jan de Groot en Tiny van de Sande. 
 

Giant Swallowtail Butterfly tijdens de Vriendendag in de Orchideeën Hoeve in 2013

Leguaan
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Kalender
Augustus 2022
 
06    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Open tuinen en barbecue.
06    Regio 18, Delfland. Busreis.
13    Regio 19, Rotterdam e.o. Barbecue.
18    Regio 01, Friesland. Bezoek aan de Floriade.
20    Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Keuring wedstrijdplanten.
20    Regio 20, Dordrecht e.o. Wedstrijddag.
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. Floraliatentoonstelling en Chinees buffet.
10    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsbijeenkomst.
10    Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
17    Regio 09, Noord-Holland Noord. Plantenkeuring wedstrijdstekken.
17    Regio 18, Delfland. Stekkenkeuring.
24    Regio 07, Veluwe. Hans v.d. Beek-middag.
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.
15    Regio 20, Dordrecht e.o. Snoeimiddag.
22    Regio 20, Dordrecht e.o. Najaarsbijeenkomst.
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 07, Veluwe. Stamppottenbuffet.
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.
 Maart 2023
 
18    Regio 19, Rotterdam e.o. Voorjaarsvergadering.
 September 2023
 
09    Regio 19, Rotterdam e.o. Najaarsvergadering.
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Regiobladen en regionieuws
'Beltsjeblom' (Regio 01, Friesland) nr. 2: Programma busreis op 6 juli 2022. Open tuinen. De bejaarde. Twongen
Flecht. Wêz wolkom. Floralia 3 september 2022 in de Vallei te Oudehorne. Agenda 2022.
 'De Veluwse Fuchsia-bode' (Regio 07, Veluwe) nr. 3: Uitleg financieel overzicht regio. Lezing door Geert Borgonje
op 23 april 2022 over de tuinenreis in juli 2019 naar Engeland. Open tuindagen in de regio. Hoe het begon door Jos
Wagemans. Wedstrijd en mysterystek 2022. Activiteitenkalender 2022. Landelijke website: www.nkvf.nl.
 'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 4: Verslag barbecue op 25 juni 2022. Vogels deel 51; PaapjeSaxicola rubreta. De wedstrijdplant van 2022: 'El Camino'. Streptocarpus.
 'De Vier Jaargetijden' (Regio 13, Het Gooi, Eemland en Vechtstreek) nr. 2: Uitnodiging ledenbijeenkomst op 20 juni
2022. Agenda 2022. Drietal jubilarissen 25 jaar NKvF-lid. Inloop- en stekkenruilochtend op 7 mei. Op bezoek bij Karel
Bregman. Open tuinen. Barbecue op 6 augustus. Keuring wedstrijdplanten op 20 augustus. Wedstrijdstek ‘Sanne’. In-
eke's dagboek.
 'Nieuwsbrief'  (Regio 18, Delfland) nr. 54: Verslag fuchsiamarkt op 14 mei 2022. Regioprogramma 2022. Nieuwe
penningmeester.
 'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 2: Activiteiten 2022. Open tuindagen. Barbecue. Verslag en foto's voorjaars-
vergadering op 12 maart 2022. Notulen voorjaarsvergadering 12 maart 2022. Kennismaking met de nieuwe secretaris
Paul Meijer. Busreis regio 17 met de mogelijkheid dat leden van regio 19 hier ook gebruik van kunnen maken. Wed-
strijdplanten 'Kempenaar' en 'Postiljon'. Vriendendag op 27 augustus 2022. In gesprek met Maup en Alie Swaalep.
 'Bellenpracht' (Regio 20, Eiland van Dordrecht) nr. 2: Activiteiten 2022. Verslag en foto's koffiemiddag in Dongen.
Open tuinen in de regio. Koffiemiddag op 9 juli 2022. Fuchsia in woord en beeld 'WALZ Meermin'. Wat is de knolbego-
nia toch een democratische plant. Wedstrijddag op 20 augustus 2022.
 't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 2: Notulen algmene ledenvergadering op 26 maart 2022. Wed-
strijdstek 'Claudia'. Aanleveren wedstrijdfoto's in de najaarsbijeenkomst. Uit de ledenraad van 2 april 2022. Open tui-
nen in de regio. AVG ok-logo. Stekken en planten verkoop. Activiteiten 2022. 
 'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 95: Agenda 2022/2023. Contactmiddag 18 juni 2022. Open tuindagen.
Fietstocht op 17 juli 2022 in plaats van de busreis. Fietstocht op 20 augustus 2022. Ga je stekken? Stekkenruil.
Grondsoort en bemesting.

De foto zou 5 augustus 2010 gemaakt zijn en er zit wat je zou kunnen noemen een verhaal aan vast.
 
Regio 11 hield een show in Zaandam en Dirk Krom (de veredelaar van 'Zaandam') was ernstig ziek maar uit het
ziekenhuis ontslagen en als je met hem sprak was hij heel positief.
Vrij kort na die show is hij overleden.
Het gerucht ging al dat Dirk met een nieuwe plant zou komen die de naam 'Zaandam' zou krijgen Tijdens de op-
bouw van de show kwam Dirk inderdaad met deze plant.
 
De plant was niet bepaald een tentoonstellingexemplaar maar er zaten toch vrij veel bloemen aan. Allemaal met
een gesteelde kroon. De plant kreeg een soort ereplek. Van deze plant heb ik de foto gemaakt.
 
Ik heb toen ook een stek gehad van deze zelfde plant. Twee jaar heb ik de plant gehad maar toen hij bloeide heb
ik nooit een bloem gezien met gesteelde kroonbladen. Bij sommige bloemen kon je zien dat er een spoor van een
steeltje was. Later heb ik van anderen die ook deze plant gekweekt hebben gehoord dat er van de steeltjes zoals
op de foto geen spoor te vinden was.
 
Coen Bakker.

Toelichting op de fuchsia 'Zaandam', afgebeeld op de achterpagina, doorCoen Bakker
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'Zaandam' Foto: Coen Bakker


