Liefje van de kweker

Nummer 5182
Fuchsia-kenners die een bezoek brengen aan hobbykwekerij
Martena in Oude Pekela laten er geen twijfel over bestaan:
Fokko heeft iets bijzonders gekweekt. De nieuweling, ontstaan
uit een sport van een bellenplant ‘Beacon Rosa’, behoudt na
vermeerdering zijn opmerkelijke uiterlijk: roze bloemen met rode
vlammen en aan de hele plant geen twee bloemen gelijk. In 2002
reist Fokko naar Aalsmeer waar een groep van negen keurmeesters
van de Nederlandse Kring van Fuchsia-vrienden (www.nkvf.nl) de
plant vergelijken met alle tot dan toe bekende soortgenoten. De
Fuchsia komt met glans door de keuring, krijgt de naam ‘Fokko’s
Katrientje’ en wordt onder nr. 5182 ingeschreven in het register
van de American Fuchsia Society.

Een eerbetoon aan
zijn vrouw Katrien

Fokko Martena,
Oude Pekela.
Graag bellen
voor bezoek:
0597-61 49 28

Fuchsia ‘Fokko’s
Katrientje’
Als een kweker na jaren van
selectie een mooie nieuwe
variëteit vindt, geeft hij die
de naam van iemand die
in zijn hart een bijzonder
plaatsje heeft. Tuin&Co gaat
op zoek naar deze ‘liefjes
van de kweker’.

Veredelen van Fuchsia’s is populair onder (hobby)kwekers en
inmiddels zijn hele families en vele BN’ers vernoemd. Fokko
Martena vindt één liefje genoeg: een eerbetoon aan zijn vrouw
Katrien.

‘Het zijn onze kinderen’
Fokko: “In die tijd hadden we nog 400 verschillende Fuchsia’s. Nu
doen we het wat rustiger aan met 30 planten waarvan we stekken
nemen.” Aan stoppen willen ze niet denken, al zijn ze beiden ver in
de zeventig. “Het zijn onze kinderen”, verduidelijkt Katrien. Fokko
gaat verder: “Ik ben op
mijn veertigste in de
WAO beland en daarna
gelukkig besmet geraakt
met het Fuchsia-virus. Van de 100 stekken gingen er in het begin 98
dood. Nu is het andersom: bijna alles slaat aan.” Rijk zijn ze er niet
van geworden. “Als we de energierekening er maar van kunnen
betalen. Fuchsia’s houden van warmte!” Het stekken gebeurt in
de winterperiode. In de nazomer worden de planten gesnoeid en
verhuizen ze als de kou invalt naar de verwarmde kas. Daar lopen
ze al snel uit en van die uitlopers nemen de Martena’s de stekken.
Katrien laat een ingelijst krantenartikel zien, waarvan de kop luidt:
Op weg naar Fokko’s Katrientje! “Eigenlijk heeft die journaliste
de naam verzonnen,” bekent ze. “Toen zij hier was, had de plant
nog geen naam.” Maar als ik zelf een naam had moeten verzinnen”,
vult Fokko aan, “dan was het ook zeker iets met Katrien geworden.
We zijn al 54 jaar samen; Katrien verdient het!”

Deel 2:

Trouwfoto van
Fokko en zijn Katrientje

Bellenplant Fuchsia ‘Fokko’s Katrientje’
* Opgaande Fuchsia; als struik of kroonboom
* Enkelbloemig, roze met rode vlammen
* Halfschaduw, wennen aan volle zon
* Redelijk winterhard
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