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Actief en innoverend in dahliazaken 
Het CNB-dahliateam staat voor u klaar met de meest 
recente en optimale kennis als het gaat om de handel 
in dahlia’s. Een uniek product waarvoor een uniek team 
specialisten is gevormd.

Wilt u meer weten over ons complete handelssortiment 
dahlia’s, neem dan contact op met:

Richard Walkier CNB  0252-431390 06 22 99 92 29
e-mail: dahliateam@cnb.nl

Bezoek ook eens onze website: 

www.cnb.nl/dahliateam
Het CNB-dahliateam staat voor u klaar!

CNb
Coöperatieve 
Nederlandse 
Bloembollencentrale

Heereweg 347
Postbus 31
2160 AA  Lisse
Tel  (0252) 431 431
Fax  (0252) 431 254
Internet  www.cnb.nl

Redactie
Regelmatig ontvang ik een compliment over het
uiterlijk van hetvereningingsblad de DahliaVaria.
Gelukkig maar want het valt niet altijd mee om
alles helder in kaart te brengen en het tegelijk
iedereen en vooral ook mezelf naar het zin te
maken. Ik ben nogal een pietje precies, vandaar.
Artikelen en (heldere) foto's voor het volgende
nummer kunt u voor 5 november mailen naar:
dahliavaria@gmail.com overige corresponden
tie richt u aan jplindhoutornata@gmail.com.
Postadres: Secretariaat: Hogeweg 73, 2201 AN te
Noordwijk Tel.nr: 0713615567
groeten Elly Apswoude

Van de voorzitter
 
Beste dahlia vrienden
 
We zitten nu midden in het dahlia seizoen en
overal laten de bloemen zich al uitbundig zien.
Dat we erg afhankelijk zijn van de weersomstan
digheden bleek duidelijk bij de start van het
groeiseizoen.Het koude voorjaar bezorgde
menig dahlialiefhebber flink wat stress. Dan nog
de wateroverlast met bladvlekkenziekte als ge
volg en een overdaad aan slakken. Ik hoop van
harte dat u deze problemen het hoofd heeft
kunnen bieden en u straks op de bloemenkeu
ringen en het NK in Vught weer bloemen van
tentoonstellingskwaliteit kan showen.
Geniet van de groei en bloei van uw dahlia’s en
ik ontmoet u graag op een van de keuringen.
 
Uw voorzitter Jos Eijking

Foto Voorpagina
De foto op de voorpagina is gemaakt door
bloemenfotografe Anna Oldenhave. Meer van
haar prachtigeen zeer herkenbare werk is te zien
op haar website: http://annaoldenhave.photo
graphersdirect.com

Mededelingen vanuit het
bestuur
* Allereerst heet het bestuur de nieuwe leden; S.
Poulmans, W, Niessen, R appelthans en M. Bas
tiaanse van harte welkom bij onze vereniging.
We hopen u te ontmoeten op het NK in Vught.
 
* Informatie wat betreft de leden van het bestuur,
het rekeningnummer van de vereniging en
overige infomatie vindt u op onze website www.
nederlandsedahliavereniging.nl
 
* Ingezonden mededeling:
Dahliaboek van Hanneke van Dijk ; verkrijgbaar
bij YAMADORI, Driestraat 81, 9506IDEGEM
(Belgie)
Dahlia’s Nuit déte verkrijgbaar bij EUROTUIN, 9820
Merelbeke (Belgie)
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Op bezoek bij...... Leo Lengton (Vorden)
Hij was o.a. leraar op een koksopleiding,
hoteleigenaar in Oostenrijk, runde een golf
baan en was gevangenisdirecteur. Iedere 7
jaar wilde hij wat anders. Nu heeft hij de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, anders
had hij ook nog een succesvol dahliakweker
kunnen worden. Het is 23 juli 2016 en wij zijn
op bezoek bij Leo Lengton in Vorden (Gelder
land.) Hij showt ons zijn dahliabedden. Aan
niets is te zien dat hij deze hobby pas 5 jaar
uitoefent. Zijn dahlia’s staan er geweldig bij.
Zelfs de grootbloemige soorten staan nu
reeds uitbundig te bloeien. En als een erva
ren kweker beoordeelt hij zijn aanwinsten op
bloemvorm, kleur, steel, gezondheid, enz.
Veel van zijn kennis heeft hij vergaard via het
internet. En hij houdt ervan om te experimen

teren, zoals bijvoorbeeld met het toevoegen van lava als bodemverbeteraar. Fietsers die van een
afstandje naar zijn bloemenveld staan te kijken, nodigt hij uit in zijn tuin. En volgens Leo is er niets
mooiers dan ze met een arm vol bloemen weer te zien vertrekken!

Drie vragen aan Leo Lengton.
Hoe ben je ooit met dahlia's in contact gekomen?
Mijn vader had een tuin bij huis en ik herinner mij dat er eigenlijk altijd wel dahlia’s in de tuin
stonden. Na het seizoen werden de knollen uit de grond gehaald en na gevierendeeld te zijn door
de schop/spa geruild met ooms, vrienden etc. Ik had mij voorgenomen dat als ik later tijd zou
hebben zeker dahliaknollen zou zetten. Nadat ik met pensioen gegaan ben, heb ik mij op het
dahlia gebeuren gestort.
Welke activiteiten onderneemt u op het gebied van dahlia's?
Ik heb een flink stuk tuin aan huis, een deel van de tuin wordt gebruikt voor de 400 stekken/knollen
die ik elk jaar plant. Het is voor mij een uitdaging om mooie planten met bloemen te kweken en
bloemen te telen/kweken die qua kwaliteit te in de buurt komen van de wedstrijdbloemen. 1 tot 2
keer per jaar bezoek ik een kweker in binnenland en buitenland om nieuwe producten/knollen te
scoren. Veel informatie over het reilen en zeilen van dahlia’s vind ik op sites uit Engeland/Ameri
ka/Canada.
Wat zijn uw favoriete dahlia's?
Teveel om op te noemen. Vorig jaar kwam ik bij een kennis van mij op zijn tuin een vreemde eend
in de bijt tegen. Het bleek Papageno te zijn, gekweekt door Ballego en zn. van 1972. Het toppertje
van dit jaar voor mij, een pracht bloem. Daleko Jupiter en niet te vergeten de gouwe ouwe Arc de
Triomphe.

Het natte voorjaar van 2016
Zoals u allen inmiddels wel weet ben ik nogal actief op
Socialmedia aangaande de dahlia’s. Gemiddeld heb
ik via mail en alle Facebookaccounts per week contact
met ongeveer 50 worldwide dahliavrienden. Op het
forum worden ook regelmatig vragen gesteld aan de
andere leden en beantwoord. Ook worden er regel
matig foto’s geplaatst. Deze foto kwam van de Belgi
sche kweker Jozef Weyts. Hij heeft, zoals vele erg veel
pech met het natte voorjaar. Als je ook aan wil aan
sluiten op Facebook ga dan naar de homepage van
zeelanddahlia.nl en klink op 1 van de buttons. Plaats
dan ook eens wat foto’s als je wilt. Wij vinden dit als
groep heel erg leuk. Groeten Frans Sturm.
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A.T.V. Ons Genot 

2e Polderweg 5 te Utrecht 

(achter de kunstijsbaan) 

www.ons-genot.nl 

Zaterdag  3 sept. 

Zondag     4 sept. 

10.00 tot 17.00 uur 

Dahliatentoonstelling 

Toegang gratis 

Tijdens de jaarlijkse  

Dahliatentoonstelling 

van  

A.T.V. Ons Genot  

Laten de leden, in een 

prachtige show, al hun 

mooie dahlia’s zien 

welke zij dit jaar ge-

kweekt hebben. 
 

Ook zijn er rondleidin-

gen naar de  

kweektuinen. 

Komt u met de auto, geef dan via Manitobadreef aan in uw navigatie.  

U komt anders voor een afgesloten weg te staan. 

Op zondag zingt tussen 14.00 en 16.00 uur  

 Shantykoor Windstilte voor u. 

Open dag 
Dahliavereniging de Amerbloem 

 

        Zaterdag 27 augustus 2016 

10.00 - 16.00 uur 

Demonstratie bloemschikken, verloting, 

terras met koffie/thee en gebak 

Adres: DOLLARDSTRAAT 119A - AMERSFOORT 

   

Opendagen 2016
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      DAHLIAVERENIGING  “ALMELO” 
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning   
Aangesloten bij de Ned. Dahliavereniging 
     

      Secr. J.B.H. Kamp-Preuter 
      Het Oude loo 6 
      7608 NB Almelo tel: 0546-861512 
      Rabobank NL55RABO 01151 17 792 

     Tnv   Penningmeester dhr H.Nijhuis  
                                           Kloosterhof 1 7631 GD Ootmarsum. 
     E-Mail: jbh.kamp@gmail.com                                                  
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Voor u ligt het nieuwe programma van de dahliavereniging “Almelo”.  
Tevens is dit een uitnodiging voor alle belangstellende.  
Ook dit jaar hopen wij er met alle leden weer een interessante tentoonstellingsjaar er 
van te maken.  

jaaroverzicht 2016-01-20 
datum plaats omschrijving locatie openings- 

tijden 
5 Augustus 
t/m  
14 Augustus 

Ootmarsum Flora-show O.V,B, Smitshuisstraat 1 10.00 uur-17.00 uur 

18 Augustus  
t/m 
21 Augustus 

Almelo T.M.Z.Meulenbeld Vriezenveenseweg 176 10.00 uur-20.00 uur 

25 Augustus 
t/m                  
28   Augustus 

Tubbergen Z.S.M. De Eeshof Eeshoflaan 21 10.00 uur-18.00 uur 

1.September 
t/m                    
4. September 

Hellendoorn Krönnezomershow Sanatoriumlaan 1 10.00 uur-20.00 uur 

15 september 
t/m18  
September  

Tubbergen T.M.Z.Meulenbeld Sportlaan 15 10.00 uur- 20.00 uur 

 15 September 
t/m 18 
September 

Vught.       N.D.V. Nationale  
Tentoonstelling 

 
Esscheweg 207, 5262 LH 
Vught 

 
10.00 uur- 18.00 uur 

  18 
September 

 
Delden 

 
Moestuin 

 
Twickel 1 

 
11.00 uur -17.00 uur 

Tot ziens , op een van de bovenstaande locaties, en alvast veel kijkplezier toegewenst. 
M.V.G., Dahlia Vereniging Almelo. 

Dahliavereniging Arcadia te Schijndel houdt
haar open dag op 11 september van 10.00 tot
16.00 uur. Adres: De Steeg 23

Dahliavereniging Haastrecht houdt haar jaarlijk
se tentoonstelling op 4 september van 10.00 tot
15.00 uur in 'De grote Haven'.

Dahliavereniging Helmond-west houdt op 4
september haar jaarlijkse dahliafeest. U bent
welkom vanaf 12.30 tot 16.30. Adres: Oversloot 1.

De Pompon in Eerde - Veghel houdt op 18 sep
tember haar open dag van 10.00 tot 17.00 uur.
Adres: Bernard Damstraat

De Ten
toonstel
ling van
De Jon
ge Stek
vindt
plaats 
op zat.
10 sept
van
13.00 

uur tot 21.00 uur en zondag 11 sept van 11.00
uur tot 17 uur met aansluitend diverse prijsuitrei
kingen. In museum 't Oude Slot Hemelrijken Zeelst
Veldhoven. Gratis entree.
De tentoonstelling van Groen en Keurig is te
bezoeken op zat. 3 sept van 19.00 tot 22.00 uur
en zondag 4 sept van 10.00 uur tot 17.00 uur in
gemeenschapshuis d'n Ouw School Oude Kerk
straat Oerle Veldhoven. Gratis entree
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NK Nederlandse Dahlia Vereniging
De NK Dahlia 2016 zal worden gehouden te Vught
De Nederlandse Dahlia Vereniging organiseert deze NK Dahlia i.s.m. Dahliavereniging ‘Rosa van
Lima’. Locatie: Koffie en Theetuin BUITENLUST Escheweg 274a , 5262 LH Vught ( 06-31949614)
 
Programma:
Vrijdag 16 september 2016
08.00-12.00 Afhalen nummers van de inzendingen
08.00-13.00 Inzenden
15.00-17.00 Keuring NDV
19.00- Officiële opening en uitreiking hoofdprijzen
 
Zaterdag de 17e en zondag de 18e september geopend voor publiek.
Openingstijden 10.00-17.00 uur
Alle potentiële deelnemers worden verzocht een opgave te doen van het totaal aantal vazen
dat men denkt in te zenden. ( reële schatting) en tevens de soortnamen vòòr 10 september !
De NDV wil de namen tevoren in het programma invoeren!!!! Na deze datum kunnen absoluut
geen aanvullingen plaats vinden!!
Wij wensen alle deelnemers veel succes met hun geliefde product de DAHLIA
Evt. verdere informatie: jplindhoutornata@gmail.com Hogeweg 73, 2201 AN te Noordwijk
Op verzoek worden alle inlichtingen per Email toegestuurd.

De Jeugd en het Jubileumjaar Rosa van Lima Vught
Dit jaar bestaat de dahliavereniging Rosa van Lima uit Vught 60 jaar. In
de voorbereiding op de viering met Open Dagen en de Nationale
Dahliatentoonstelling op 17 en 18 september 2016 zijn ook de basisscho
len uit Vught betrokken.
Een aantal klassen van de scholen de Baarzen, De Leijdraad, De Licht
straat en De Wieken en ook de JeugdNatuurWacht hebben bezoek
gekregen van leden van de dahliavereniging, voorzien van een Power
Point, bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met onze tuin en
de dahlia’s. Daarnaast is uitgelegd hoe je voor deze plant kunt zorgen,
in de tuin of in een pot op het terras. Want we hadden voor alle kinderen
een dahliaknol, die ze mee naar huis mochten nemen om zelf op te

kweken of die geplant kon worden in de schooltuin. En natuurlijk daarbij een beschrijving voor de
verzorging.
De Nationale Dahliatentoonstelling is namelijk dit jaar niet alleen voor verenigingen uit het hele
land, maar ook de zelf opgekweekte planten van de leerlingen worden door de keurmeesters
beoordeeld. Kinderen die hieraan mee willen doen kunnen hun planten inleveren op de Dahliatuin
in de week van 12 september aan de Esscheweg 207 in Vught.

Kweektip!
Hier een tip om meer volume in uw dahliaplanten
te creëren. Door in een vroeg stadium de hoofd
knop uit de plant te snijden, zal de plant zich
gaan verbreden. In de oksel van ieder blad zal
zich een zijtak ontwikkelen. Hierdoor wordt de
plant niet alleen breder maar zal ook meer
bloemen gaan ontwikkelen.
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KLASSEN-INDELING OP HET N.K. 2016 IN VUGHT. 

Tijdens de laatste ledenvergadering kwamen enkele leden met ideeën om de klassen-indeling bij  
het N.K. aan te passen en uit te breiden. 
Het bestuur heeft besloten om hun voorstel te honoreren, wat heeft geresulteerd tot de volgende 
indeling: 
 
KLASSE A:  7 stuks pompondahlia’s met een doorsnede tot 7,5 cm. 

KLASSE B:  7 stuks balvormige dahlia’s met een doorsnede groter dan 7,5 cm. 

KLASSE C:  5 stuks cactus- of semi-cactus dahlia’s. 

KLASSE D:  5 stuks decoratieve dahlia’s. 

KLASSE E:  7 stuks waterlelie-vormige dahlia’s 

KLASSE F:  vanaf 15 stuks van 1 variëteit uit de klassen A t/m E of K. 

KLASSE G:  de grootste bloem (voor dit jaar is dat Blithe Spirit) 

KLASSE H:  3 stuks grootbloemige dahlia’s van 1 variëteit, minimum doorsnede 20 cm. 

KLASSE I:  Zaailingen (maximaal 3 per inzender) 

KLASSE J:  Potdahlia’s (3 potten per soort) 

KLASSE K:  NIEUW!  7 stuks van 1 variëteit uit een van de volgende groepen: enkelbloemige-, 

halskraag-, anemoonbloemige-, orchideeachtige-, pioenbloemige-, of ster-dahlia’s. 

KLASSE L:  alleen voor kwekers, 7 stuks van 1 variëteit. 

KLASSE M:  alleen voor kwekers, vanaf 15 stuks van 1 variëteit. 

KLASSE P:  NIEUW! 3 x 3 bloemen, 3 variëteiten uit 3 verschillende klassen A t/m E of K. 

KLASSE X:  bloemstukjes (klein) De Ornata Trofee. 

KLASSE Z:  bloemarrangementen (groot) De Cor Geerlings Trofee (publieksprijs) 

NIEUW! Na het sluiten van de inschrijvingen worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om  
een arrangement te maken voor KLASSE Z. In tegenstelling tot voorheen krijgen de deelnemers  
hier dus langer de tijd voor. 
 

NIEUW! Leden die voor het eerst aan het N.K. deelnemen, kunnen dit bij de inschrijving kenbaar 
maken. De beste nieuwkomer krijgt een prijs. 
 

Het doel van deze veranderingen is om de drempel tot deelname te verlagen (kleiner aantal 
bloemen) en de veelzijdigheid van de dahlia meer te benadrukken (zie Klasse K en P). Uiteraard  
zal deze vernieuwde opzet worden geëvalueerd in de volgende ledenvergadering. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het N.K. wat 
later in het seizoen. Hopelijk ”piekt” u niet te vroeg met 
uw mooiste dahlia’s. Mocht dit wel zo zijn, ook voor het 
N.K.-dahlia-kweken geldt de olympische gedachte: 
”Meedoen is belangrijker dan winnen”.  
 
Jan Geerlings. 
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Eerbetoon aan opa.
Iris van der Weidens grootste wens was te trou
wen met een boeket dahlia's in haar handen
omdat deze bloemen de bloemen van haar
overleden opa waren.
'Ik mocht op deze belangrijke dag een boeket

Dahlia's in mijn handen hebben. Het is voor mij
heel waardevol geweest dat ik op deze manier
kon trouwen. Met de Dahlia's in mijn handen was
het alsof mijn opa mij toch heeft weg kunnen
geven.' Aldus Iris.

Oproepjes!
* Mocht u vragen hebben over het kweken of
verzorgen van dahlia's of u heeft een andere
brandende vraag wat betreft deze prachtige
bloem? Laat dit dan via de redactie weten.
Wellicht kan een deskundig advies u helpen om
meer uit het seizoen te halen.
* Weet u iemand voor de rubriek 'Drie vragen
aan' of u wilt zelf de vragen eens beantwoorden?
Meld u dan aan bij de redactie.
 

Bestuursmededeling. 
De redactie van de DahliaVaria heeft een inge
zonden brief ontvangen met de vraag deze te
publiceren in ons blad. Na overleg in de laatste 
bestuursverrgadering is besloten dit niet te doen.
De DahliaVaria is geen platform, en ook nooit
geweest, voor ingezonden brieven en daaraan
verbonden discussies. Een jaarvergadering is
daar de aangegeven plaats voor.

Wat is er te doen in Vught.
Will Pullens uit Vught heeft een document samen
gesteld met bezienswaardigheden in en om
Vught. Leuk om te combineren met uw bezoek
aan het NK. U vindt deze informatie op onze
website of kunt ze opvragen bij de redactie.
 

Indien onbestelbaar retour:
Hogeweg 73

2201 AN Noordwijk


