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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:

René Koordes CNB  0252-431390 06 20 611028
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

foto voorpagina
is van Art Vogel

met in het midden zijn kleindochter Tess

Beste Dahlia vrienden
 
Beste Dahlia vrienden
Aan het begin van 2015 wil ik u en de uwen het
allerbeste toewensen voor dit nieuwe jaar en dit
alles in een goede gezondheid. Een hobby als
tuinieren en dahlia’s in het bijzonder geeft ge
zonde energie en veel voldoening. Ik hoop dat
u ook dit jaar weer volop plezier mag beleven
aan uw dahlia’s.
Het stekseizoen gaat weer langzaam van start en
onze kwekers zijn al volop bezig met het opleg
gen van de knollen.
 
Op dit moment zijn nog lang niet alle knollen
verkocht terwijl ook het prijsniveau nog eens aan
de magere kant is. Een gewas dat zo lang en
uitbundig kan bloeien en bovendien een goede
snijbloem is, daar zou toch veel meer vraag naar
moeten zijn!
 
Vrijdag 6 februari hebben wij weer onze jaar
vergadering in Lisse bij het CNB.
 
Ik hoop daar weer velen van u te mogen ontvan
gen om in een ontspannen sfeer lopende be
stuurszaken door te spreken, de prijswinnaars
van het NK nog eens in het zonnetje te zetten
maar bovenal elkaar in een gezellige sfeer te
ontmoeten en wetenswaardigheden uit te wisse
len.
Nogmaals een prachtig jaar toegewenst en
hopelijk tot 6 februari.
 
Jos Eijking
Voorzitter Nederlandse Dahlia Vereniging
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Jaarvergadering 06-02-2015
1918          Nederlandse Dahlia Vereniging             2015 
 
                                               UITNODIGING
 
Namens het bestuur van de NDV nodigen wij uit voor de
 

                                     
Jaarvergadering 
Welke zal worden gehouden op vrijdag 6 februari 2015 om 10.30 uur.
 
te Lisse: C.N.B. gebouw ( Mijnzaal)
               Herenweg 347 
               Telnr: 0252-431431
 
Ontvangst v.a. 10.15 uur  met koffie
 
De agenda luidt als volgt:
 
1.                Opening door de voorzitter de Hr. J. Eijking
2.                Ingekomen stukken en mededelingen
3.                Notulen van de jaarvergadering d.d. 07.02.2014
4.                Jaarverslag van de secretaris de Hr. J.P.Lindhout
5.                Financieel verslag door de penningmeester Mevr. W.J.Dat
6.                Verslag van de financiële commissie
7.                Benoeming nieuw lid van de financiële commissie
8.                Bestuursverkiezing: aftredend Mevr. W.Dat en de Hr.Schrama.                        
                   Het bestuur stelt voor de beide kandidaten te herbenoemen.
9.                Voorstel tot contributieverhoging.   (besproken op jaarvergadering 2014) 
                  a.€ 21,00 naar € 25,00 ( incl. € 4,00 jubileumbijdrage)
                    b.€ 35,00 naar € 40,00 ( incl. € 5,00 jubileumbijdrage)                                                                    
10.               NK 2014 + Uitreiking prijzen NK 2014
11.               Activiteiten 2015     a. NK-Dahlia
                                                     b. Naaldwijk ( o.v. b. laatste week augustus)
                                                     c. Noordwijk ( o.v.b. eerste week augustus)
12               Rondvraag
13               Sluiting                   
 
                  Na de lunchpauze:
                 Een zeer interessante diapresentatie
                      Het wel en wee van de V.O.C.    en
 Een film over HARROGATE gemaakt door Jan en Elly Geerlings                        
  P.S.: Tot aan het begin van de vergadering kunnen zich nog tegenkandidaten aanmelden!
                                                                                               
LUNCH: bijdrage € 8.—p.p.
Het bestuur rekent op uw komst!! 

Financieel verslag 
wordt uitgereikt op jaarvergadering

verslag ledenvergadering
07-02-2014
 
staat in Dahlia Varia april 2014

show in Harrogate
De grootste Engelse dahliashow vindt jaarlijks
plaats in Harrogate. Maar naast dahlia's is er veel
meer te zien: gladiolen, rozen, bonsai-boompjes,
bloemenarrangementen, siertuinen, de grootste
prei, ui, wordtel, etc. Tijdens de algemene leden
vergadering op 6 februari zullen hiervan beelden
vertoond worden.
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Jaarverslag bloemengroep
Arcadia 2014
Met het uitrijden van ruim 10 ton compost begon
het nieuwe dahliaseizoen voor de leden van de
bloemengroep Arcadia. Op verzoek waren de
meesten aanwezig om op deze lenteachtige,
maar  winderige dag in februari. Een wereld van
verschil met het jaar hiervoor, toen het 10 graden
onder nul was. Ondanks de regenval van de
laatste weken was het bloemenperceel goed
begaanbaar.
Na een uur gekruid te hebben, wachtte ons een
lekkere kop koffie en een beschuit met muisjes.
Frans en Ria waren weer opa en oma geworden
en dat moest natuurlijk gevierd worden!
Na de koffie werd er weer stevig door gewerkt en
aan het einde van de morgen was het karwei
geklaard. Na nog een lekkere kop soep genut
tigd te hebben, ging iedereen weer voldaan
naar huis.
Het dahliaseizoen is weer geopend!
Begin april werd de grond geploegd en geëgd
en een paar weken later werden de percelen
uitgezet. De palen werden in de grond geslagen
en de gaas aangebracht. Begin mei werden de
bestellingen van de chrysantenstekken klaarge
maakt. Na de gezamenlijke lunch werden de
stekken van de tuin geplant, gevolgd door de
eigen bestelling.
Toen de ijsheiligen ons land verlaten hadden,
was het tijd om de dahliastekken te planten. Tij
dens de clubavonden werden de bijmaterialen
geplant en gezaaid, en de bloembedden on
kruidvrij gemaakt. Het koude voorjaar zorgde
voor een trage groei, maar eind juli stonden toch
de eerste dahlia’s in bloei. En dus ging de bloe
menverkoop weer van start.
Op 11 september was de show van de NDV in
Veldhoven. Verschillende leden waren aanwe
zig tijdens de opening van dit evenement.
Onze deelname was iets minder succesvol dan
voorgaande jaren. Vooral op het gebied van
bloemschikken was de concurrentie aanzienlijk
groter dan voorgaande jaren. Maar twee plaat
sen in de top 10 waren we heel tevreden!

Zondag 14 september werd voor de 30e keer
de Open Dag gehouden. De voorbereidingen
waren in grote lijnen hetzelfde dan die van Har
temèrt, met dien verstande, dat er ook een ten
toonstelling gebouwd moest worden. Daar wer
den alle door keurmeesters beoordeelde bloe
men en bloemstukken geshowd. Het werd een
echte blikvanger!
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Ook dit jaar waren er weer veel bloemenliefheb
bers te vinden tussen de tuintjes aan de Steeg.
Regelmatig klonk een “wauw”, “mooi” en “
moetje dit zien”.
Ondanks de vele festiviteiten rondom 70 jaar
bevrijding in de verre omgeving, hadden we over
belangstelling niet te klagen. Ook aan de kinde
ren was gedacht, zij kregen een gratis lesje
bloemschikken! En Frans was wederom druk met
het invullen van de bestellijsten voor dahliaknol
len.
 
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaag
de dag! De koffie en het gebak lieten we ons
goed smaken na afloop Anderhalve week later
was vrouwensoos D’n Drempel met 25 personen
aanwezig om onder leiding van Diny, Ans, Annie
en Maria een mooi tafelstuk te maken. De dames
hadden het weer reuze naar de zin!
 
Op 1 oktober was er een les in bloemschikken
onder leiding van Sonja van Roosmalen.
Dit keer werd er een bloemstuk op een bord
gemaakt. Ook werd de techniek van het “op
draad zetten” geoefend.
Twee weken later werd er met nog aanwezige
materialen van de tuin een prachtig koren
schoofboeket gemaakt, met aanwijzingen van
Sonja. Dit is voor herhaling vatbaar!
Beide lessen werden goed bezocht.
Omdat we een natte augustusmaand hadden,
ging de kwaliteit van de dahlia’s en chrysanten
snel achteruit. Half oktober werd daarom begon
nen met opruimen van de bedden om plaats te
maken voor het “dahliakerkhof” van Frans.
Chrysanten werden afgevoerd naar de gemeen
tewerf, evenals ander materiaal dat niet gecom
posteerd wordt.
De bestelde knollen werden in november opge
haald.
En het laatste nieuws: één lid gaat onze groep
verlaten vanwege drukke werkzaamheden,
maar hebben we er 2 nieuwe leden bij!!

Dahlia's en internet
Afgelopen zomer hadden wij weer onze jaarlijkse
open tuindagen in het tweede weekend van
september. Onze grote vraag was hoe gaan we
de mensen uitnodigen. Moet je altijd van de pers
afhankelijk (willen) zijn? Kun je met de huidige
communicatiemiddelen ook zelf iets opzetten.
Wij kozen dit jaar voor het laatste. Via een bij ons
in het bezit zijnde adresboek van dahlialiefheb
bers hebben we via outlook (e-mail) ongeveer
400 dahlialiefhebber benaderd. Daarnaast be
schikken wij over een pagina op Facebook met
inmiddels meer dan 330 likes. Hier worden door
ons zelf met name foto’s en activiteiten op ge
plaatst.
Naast deze pagina hebben we ook een groep
opgestart. Hier kunnen dahlialiefhebbers en wij
activiteiten op plaatsen. Op dit moment zijn daar
ruim 40 dahlialiefhebbers lid van.Wanneer je
activiteiten hebt op het gebied van dahlia’s dan
mag je deze hier op plaatsten. Ook mogen jullie
hier foto’s op plaatsen, de dahlia aangaande. 
Om nog even op het resultaat terug te komen
van de bezoekers. In 2014 hebben wij in totaal
ongeveer 600 bezoekers gehad.
Onze pagina heet; dahlia’s kweken in Heinkens
zand. Het adres is;
https://www.facebook.com/pages/Dahlias-kweken-
in-Heinkenszand/162295183924826?fref=ts
Het adres van de groep is: https://www.fa
cebook.com/groups/dahliafriends/?fref=ts
Veel gemakkelijker is het voor jullie om naar onze
website te gaan: www.zeelanddahlia.nl
Daar vind je 2 buttons op de homepage, die naar
de bovenstaande pagina’s doorlinken.
Mocht je vragen hebben; onze gegevens staan
allemaal op de website vermeld.
Een hartelijk groet vanuit het Zeeuwse van Ineke,
Miranda en Frans Sturm.
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Henri Plochaet
Ieder dahliaseizoen breng ik een bezoek aan een
kweker of een mij nog onbekende tuin. De dah
liatuin van Henri Plochaet in België, nabij Antwer
pen verdient een speciaal verslag. Henri Plo
chaet heb ik leren kennen als keurmeester bij de
tentoonstellingen die de drie Veldhovense dah
liaverenigingen ieder jaar organiseren, daarbij
toont hij steeds een grote kennis van de dahlia.
Wat waarschijnlijk weinigen weten is dat hij een
van de laatste Belgische veredelaars is. In het
bijzonder heeft hij naam gemaakt met zijn spe
cialiteit ,de cactusdahlia. Een van zijn eerste
zaailingen was MC “Shooting Star” ( 1984) , an
dere bekende zaailingen zijn de Icarus (2003) en
vele andere waarvan de “Citizen” (2001) mis
schien wel de meest bekende is.
Al op 15 jarige leeftijd ontstond zijn grote passie
voor de bloem, nadat hij van zijn oom zijn eerste
knol van de roze cactusdahlia “Fortune “ had
gekregen. Bij zaadhandel “ Supergran” kocht hij
daarna soorten als de MC “Orfeo” , SC “Doris
Day” en de MSC “ Carnaval”. In zijn zoektocht
naar meer maar vooral kennis, kwam hij in con
tact met dahliakwekers uit Antwerpen c.a. zoals
Martin uit Schoten en Nagels uit Wilrijk, waar hij
steeds nieuwe soorten haalde. Dit alles leidde al
snel tot zijn eigen activiteit als veredelaar ( 1982).
Voor een dahlialiefhebber is het een feest om
met Henri als gids door zijn prachtige tuin te
lopen. Er staan veel nieuwe veelbelovende
zaailingen, maar ook oude soorten die ik nog
niet kende. Veel van zijn planten hebben lange
stevige stelen ( zoals ook de “Citizen”) ; steeds
tikkend tegen de stelen zegt hij : “Goede steel “.
Het is geweldig te zien hoe hij aan de hand van
zijn plattegrond exact weet te vertellen waar
welke ( en hoeveel) dahlia’s er staan, want dat
is met zoveel verschillende soorten al een bijzon
derheid op zich. Alhoewel de tuin niet meer be
slaat dan een flink bouwperceel zou ik met hem
een hele dag hebben kunnen doorbrengen,
maar het was moederdag in België waardoor
zijn tijd beperkt was. Ik heb heel veel foto’s ge
maakt om later thuis nog na te kunnen genieten
van deze geweldige dahliadag. Renata
Verhagen

2de deel verhaal van
Rondom de Peperbus 
Bedden: een voorlopige typologie
Er waren reacties op mijn vorige column. Ik
kondigde daarin namelijk aan dat ik een volgen
de keer misschien wat over onszelf zou schrijven.
Nou, dat is me van alle kanten afgeraden: ‘Weet
wat je doet…’, ‘Je begeeft je op glad ijs!’ (en dat
op zo’n zomerse tuin!?) en ‘Solliciteer je naar
schorsing gevolgd door royement?’ (Ik zou dan
de eerste zijn in de geschiedenis van ROP – toch
wel bijzonder.)

Ik luister altijd goed en heb daarom besloten me
(vooralsnog) niet vrijwillig in dit wespennest te
steken. Ik neem als alternatief nu een onderwerp
ter hand dat tussen neutraal en onszelf in ligt: de
bedden zoals we die elk seizoen inmeten, opwer
pen, inrichten en betelen. Eerst echter iets over
de ruimte tussen die bedden, de paden.
De verbreding van de paden (van 1m naar 1,5
m) is wat mij betreft ècht een succes. Het bete
kent namelijk dat je je nu niet meer voorzichtig
om een zich bukkende of knielende buurvrouw
of buurman hoeft te wurmen maar vrijelijk kunt
passeren. Op één plaats dreigde zo’n nieuw pad
echter anders gebruikt te gaan worden.
Het bredere pad werd daar zo ingericht dat er in
het midden een richel ontstond, naar het leek
een wat smal uitgevallen bed. Het had daar
weinig gescheeld of de beide aanpalende uit
baters hadden hier de buit verdeeld en deze ri
chel om en om met wat overgebleven Dahliak
nollen bepoot: een mooie gratis, maar wel zéér
verboden en daarmee illegale cultuur! De direct
betrokkenen hebben deze teelt gelukkig niet
doorgezet.
En dan nu de bedden. Aan het begin van een
seizoen zijn er altijd verschillende typen bedden
te onderscheiden. Dat levert een rijk gescha
keerd beeld op. Als ik Freud nog steeds mag
geloven, weerspiegelt ook zo’n bed ons innerlijk.
Ik doe onderstaand een voorstel tot een bedden
typologie, als opmaat voor een typologie van
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onszelf.
Ik begin met het cocabed: helemaal wit van de
rijkelijk toegediende kunstmest. Soms ligt de
kunstmest zelfs keurig in twee snuiflijntjes op het
bed: klaar voor gebruik! Vervolgens het kale
stakenbed: met per knollencluster boven de
grond uitstekend een aantal forse afgesneden
scheuten van het vorig jaar - meer het type
van-dik-hout-zaagt-men-planken. Een variant op
de cocabedden is het organo- of biobed:
(groen)zwart van kleur. De uitbaters van deze
bedden gebruiken gedroogde koeienmestkor
rels.
Er zijn ook echte planbedden. Deze laten niets
anders zien dan een wirwar van blauwe, rode en
gele labels of strookjes witte trespa met daarop
in zwarte viltstift de naam van het ras dat er direct
onder zit. De uitbater suggereert daarmee dat
alles onder de grond onder controle is: naam,
herkomst, kleur en type. Kortom, alles bekend en
tot achter de komma geboekstaafd! Later in het
seizoen zal wel blijken dat er toch weer knollen
verkeerd terecht gekomen zijn en namen niet
blijken te kloppen. Het hoofd kan dan weer
worden vrijgemaakt en worden voorbereid op
een algehele herstart aan het begin van het
volgende seizoen.Hier en daar zijn ook de gaten

bedden te onderscheiden. Door het niet opko
men van het pootgoed vallen er gaten. Knollen
waren van ondeugdelijke kwaliteit of toch teveel
ingedroogd in de kruipruimte of juist teveel be
schimmeld. Ze moeten inderhaast alsnog ver
vangen worden: ‘Zijn er nog stekken?’
Ook de gootbedden zijn zeer herkenbaar: de

ophooggrond van de paden wordt ter weerszij
eenvoudig in een richel op het bed gedepo
neerd en er wordt niet geëgaliseerd. Er resteren
uiteindelijk twee richels met daartussen een
diepe goot. De idee achter deze opmaak is
mogelijk dat de grond van het bed minder kans
maakt om bij hevige regenval weggespoeld te
worden èn dat het regenwater in de goot wordt
opgevangen waardoor het optimaal ten geode
kan komen aan de Dahlia’s. Het zou allemaal
eens wetenschappelijk onderzocht en getoetst
moeten worden.
En dan zijn er natuurlijk ook nog de in het oog
springende technobedden, boordevol hulpmid
delen. Al vroeg in het seizoen staan de palen
keurig in het gelid, staat het gaas strak (meteen
al op kniehoogte!) en ligt er zo’n onflatteuze
bewateringsbuis met sproeidoppen te wachten
op een (hopelijk?) droge zomer. Hier en daar lijkt
deze overkill aan techniek zo belangrijk dat de
Dahlia’s op het tweede plan komen.
Zelf heb ik zeker ook zo’n technotik. Om te voor
komen dat mijn tien paaltjes snel verrotten heb
ik loden mutsjes over de paalkoppen aange
bracht, in de hoop dat ik tot in lengte van jaren
met dezelfde paaltjes toe zal kunnen en die nooit
zal hoeven te vervangen, niet ècht milieuvrien
delijk, Maar dat geldt waarschijnlijk ook wel voor
de carboleum waarmee de paaltjes zijn behan
deld – sommige zijn zo goed behandeld dat de
carboleum er nog jarenlang uitdruipt…
Wanneer je goed kijkt zijn er ook overgangsvor
men in de bedden te onderscheiden, met als
klap op de vuurpijl het all in one-bed, dat alle
typen in zich verenigt en dan ook nog de paden
rondom aangeharkt: veel werk en een lust voor
het oog van degeen die van aanpakken houdt.
De mooiste bedden vind ik toch die waarop niets
te zien is: geen staken, geen labels, (nog) geen
paaltjes of gaas en ook verder geen techniek.
Een strak opgezet, kaal bed en verder gewoon
alles onder grond. Hoe minder, hoe beter: in
kuise en ingetogen afwachting van de dingen
die komen gaan. Prachtig!
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Grootste bloem in 2015
is de Omega
 aangeboden door L.v.d.Vlugt 

Bestuur
Voorzitter        
De Hr. J.Eijking        
T. 0252-516990        
jos@ijking.com         
Penningmeester        
Mevr. W.Dat        
t.030-2435682        
wj.dat@zonnet.nl        
Secretaris        
De Hr. J.P. Lindhout        
t.071-3615567        
jplindhoutornata@gmail.com        

 

 
Website        
De Hr. P.Smit        
Piet_smit@zonnet.nl        
        
Redactie Dahlia Varia        
Mevr. W.J. Dat-Oosterom        
wj.dat@zonnet.nl        

Copy inleveren voor

15 maart 2015

Carla Volleman
Op de foto ziet u een van mijn favoriete dahlia's.
Het is de dahlia Carla Volleman. Een eigen
zaailing. Carla was mijn Manueel Therapeut.
Toen ik haar vertelde dat ik wilde stoppen met
de dahliakweek, vertelde ze mij, dat gaan we
niet doen Frans.
Wij gaan er samen aan werken dat je het weer
volop kan blijven doen.
Het ging inderdaad steeds iets beter, tot 6 juli.....
Carla viel met haar fiets op een rijdende auot en
overleed. In September zijn haar man en 3
dochters bij mij in de tuin geweest en hebben ze
een dahlia voor hunvrouw en moeder uitge
zocht: Carla Volleman.
Frans Sturm

Indien onbestelbaar retour:
Adriaan Mulderstraat 86,

3555 BP Utrecht


