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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
Dave van Schie CNB  0252-431478 06 19 48 07 38
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

Welkom nieuwe leden
Heel blij zijn wij met onze nieuwe leden:
 
Dhr. L. van der Schans uit Veldhoven
Dhr. M. Peters uit Veldhoven
Mevr. Ineke Andriessen uit Lith
Dhr. Hans Mikkers uit Hengelo
Mevr. Mia Kauffeld uit Horst
Dhr. Mario van de Hurk uit Veldhoven
 
Wij heten u hartelijk welkom bij de Nederlandse
dahliavereniging. Wij hopen u te ontmoeten op
het aankomend N.K. en daarbij hopen wij dat u
zult genieten van al het moois wat de dahlia's
ons te bieden heeft.

Van de voorzitter
 
Beste Dahlia vrienden,
 
Dit is de mooiste periode van het jaar voor ons
als dahlialiefhebbers. We hebben volop bloe
men maar ook heel veel werk om het gewas te
verzorgen. We staan aan de vooravond van al
lerlei tentoonstellingen en onderlinge keuringen.
Waar we echt willen schitteren is het NK, dit jaar
op 25, 26 en 27 augustus in Veldhoven bij tuin
centrum Groenrijk De Heikant. Hoewel onder de
vlag van de NDV is het de dahliavereniging De
Jonge Stek die de uiteindelijke uitvoering voor
zijn rekening neemt. Dit alles vanwege hun 50
jarig jubileum. Namens de NDV alvast onze
hartelijke gelukwensen en veel succes bij de
opbouw. Graag roep ik zoveel mogelijk deelne
mers op om  deel te nemen aan dit NK.
 
Het is ook de tijd om tuinen van collega’s te be
zoeken en ervaringen met andere liefhebbers te
delen. Een tuin die u zeker moet bezoeken is de
showtuin van de CNB bij van Geest Nurseries,
Heereweg 439 in Lisse. Hier staan 650 cultivars
opgeplant, ingezonden door 26 verschillende
inzenders. De tuin is open tot 29 september.
 
Ik wens u heel veel dahlia plezier toe en hoop u
te mogen ontmoeten in Veldhoven.
 
Uw  voorzitter Jos Eijking

Van de redactie
Met veel plezier heb ik dit nummer van de Dahlia
Varia voor u samen gesteld. Mocht u toch nog
iets missen in dit blad laat dit dan weten. Graag
ontvang ik van u voor de volgende nummers,
verslagen, artikelen en ideeën. u kunt dit mailen
naar dahliavaria@gmail.com.
Overige correspondentie stuurt u naar het secre
tariaat: jplindhoutornata@gmail.com
groeten Elly Apswoude
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Belangrijke informatie en data:
 

N.K dahliakweken 2017Locatie Groenrijk Heikant 
Polderstraat 17, 5509 LB  te Veldhoven
 
Op vrijdag 25 augustus is de inzend-dag. Vanaf 7.00 tot 13.00 uur kunt u terecht voor het invazen
van de bloemen en het maken van de kleine bloemstukjes. Voor het maken van de grotere bloem
arrangementen, klasse Z, heeft u nadien nog de tijd. Hierna worden de inzendingen door de jury
beoordeeld. Om 19.00 volgt de prijsuitreiking. Koffie en thee zijn tijdens het inzenden gratis en tegen
een kleine vergoeding is er een lunch te verkrijgen.
Op zaterdag 26 augustus is de tentoonstelling geopend van 09.00-17.00 uur. Vanaf 15.00 uur is er
een receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van 'De Jonge Stek'.  
Op zondag  27 augustus is de tentoonstelling geopend van 12.00-17.00 uur
U kunt zich voor deelname, het liefst per mail, opgeven bij het secretariaat van de NDV. Hierbij
graag aangeven hoeveel vazen u nodig heeft per klasse. In tegenstelling tot voorgaande jaren
hoeft u dus niet de soortnamen door te geven, alleen het aantal vazen. Aanmelden bij voorkeur
voor 22 augustus, e-mail: jplindhoutornata@gmail.com
 
 
******************************************************************** 
 
NK. Dahliakweken 2018locatie Global Garden 
Hillegommerdijk 554,  Zwaanshoek
 
Donderdag 6 september opbouw- en inzend-dag
Vrijdag 7 t/m zondag 9 september 2018 tentoostellingsdagen.
  
Voor de jubileumtentoonstelling in 2018 wil het bestuur graag weten welke Dahliavereniging of
welke persoon een eigen stand wil ontwerpen voor bij de tentoonstelling.
Het bestuur van de N.D.V. is nu al flink aan het plannen maken om de tentoonstelling tijdens het
100 jarig jubileum groots en onvergetelijk te laten zijn. Daarom stelt het bestuur het erg op prijs om
nu al te weten of het bouwen van een stand voor uw vereiging interessant is en of u daaraan mee
zou willen werken. Geef u daarom nu op!!! U kunt met uw vragen en aanmelding terecht bij onze
secretaris J.P. Lindhout, Hogeweg 73,  2201 AN te Noordwijk. Telefoonnummer: 0713615567. e-mail: 
jplindhoutornata@gmail.com
 

 
 ******************************************************************** 
 
De Ornatatrofee wordt vervangen. De gegoten versie van de danseres bleek helaas niet tegen veel
zonnewarmte te kunnen. Repareren was niet mogelijk. Er is reeds een andere Trofee ter beschikking
gesteld.
 

 
******************************************************************** 
 
Op verzoek van een aantal leden zijn er enkele categorieën aan het klassement toegevoegd:
N: Gemengd met 15 bloemen met een minimum aantal van 5 cultivars
W: Clubkampioen: Hierbij worden de cijfers
van de beste 5 vazen van een deelnemende
vereniging opgeteld waarna er een winnaar
uit de bus rolt.
De volgende klassen tellen mee: A.B.C.D.E.F.
H.K.N.P EN X
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KLASSEN-INDELING OP HET N.K. 2017 IN VELDHOVEN. 

 

 
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, H of K. 

KLASSE G:  De grootste bloem is voor 2017 Lavender Perfection  

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:  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 N:  NIEUW! 15 dahlia’s gemengd – minimaal vijf cultivars. 

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

KLASSE W: NIEUW! Clubkampioen – de hoogste score van vijf vazen van één vereniging.  

KLASSE X:  Bloemstukjes (klein) De Ornata Trofee. 

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

 

* Na het sluiten van de inschrijvingen worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om een  
   arrangement te maken voor KLASSE Z 
 
* Leden die voor het eerst aan het N.K. deelnemen, kunnen dit bij de inschrijving kenbaar maken.  
   De beste nieuwkomer krijgt een prijs. 
 
Prins Bernhard Beker    Allerbeste vaas van alle inzendingen 
Cor Wijers Bokaal      Allerbeste vaas in klasse F 
Beker Grootste Bloem    Klasse G 
Jubileum Trofee De jonge stek   Klasse W  
 
Inzenders zijn zelf verantwoordelijk voor welke klasse zij gaan, maar hulp is daarbij mogelijk. 
De NDV-jury commissie controleert de inzendingen. 
 
Het bestuur van de NDV. 
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Drie vragen aan Henri Plochaet
 
Henri Plochaet is een van onze Belgische leden. Al jaren telt
hij mee als het gaat om het winnen van de prachtigste
cactus en semi-cactussen want aan deze variëteit heeft Dhr.
Plochaet zijn hart verloren. Al is Dhr. Plochaet reeds op hoge
leeftijd, nog steeds is hij te vinden tussen de prachtigste
dahlia's in zijn tuin. De liefde voor de bloemen is op zijn
gezicht af te lezen. Gesteund door zijn vrouw hoopt hij het
nog lang zo vol te houden. Voor dit nummer stellen wij
daarom onze drie vragen aan Henri Plochaet uit Boechout
België.

 
Hoe bent u met dahlia's in contact gekomen?
Toen ik 14 was heb ik uit de tuin van mijn oom een
naamloze dahlia gekregen. Later heb ik in de
zaadhandel mijn eerste dahliaknollen gekocht. Ik
herinner mij nog enkele namen.
Doris Day een rode SC. Orfeo een purper SC.
Carnaval een rode met gele puntjes ook een SC.
Daarna kwam ik in contact met Belgische kwekers
nl. Martin, Nagels en Lombaert.
 
 
Welke activiteiten onderneemt u op het gebied
van dahlia's?
Vanaf 1982 ben ik zelf gestart met veredelen. Een van mijn eerste successen was Shooting star, dan

volgde Citizen, enz. Vanaf toen was geen hobby
meer, maar een Passie.
Mijn activiteiten zijn dus nog steeds dahlias vere
delen.
 
 
Wat zijn uw favoriete dahlia's?
Mijn favoriete dahlias zijn Semi Cactussen. De
kwaliteit van de planten is mijn hoogste doel.
Sterke rechte stengels, mooie bloemstand en
goed gevuld. Slappe stengels, open harten,
hoe mooi ze ook zijn, worden verwijderd.

Indien onbestelbaar retour:
Hogeweg 73

2201 AN Noordwijk


