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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

Van de redactie
Heeft u een tekst of foto voor de varia, stuur deze
dan op naar dahliavaria@gmail.com Graag
heldere foto's in grote bestanden. Veel
leesplezier!

Burgermeester opent ten
toonstelling Ons Genot!

Beste dahliavrienden
Bij deze wil ik u en de uwen, mede namens het
bestuur van de Nederlandse Dahlia Vereniging,
het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar
waarbij vooral gezondheid een van de belang
rijkste pijlers is.
 
U bent waarschijnlijk al weer bezig met de plan
ning voor het nieuwe dahlia seizoen en alle
werkzaamheden die daar bijhoren, heel veel
succes daar mee.
 
Ik hoop u graag te ontmoeten op onze algeme
ne ledenvergadering op 5 februari.
 
Uw voorzitter Jos Eijking
 
Op de voorpagina een afbeelding van Blithe
Spirit. Deze dahlia zal dit jaar beschikbaar
gesteld worden om door u geteeld te gaan
worden voor de categorie de grootste bloem.
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1918         Nederlandse Dahlia Vereniging            2016 
 

UITNODIGING    JAARVERGADERING 

 

Namens het bestuur van de NDV nodigen wij u uit voor de jaarvergadering welke zal 
worden gehouden op vrijdag  5 februari 2016 om 10.30 uur. 

 
Adres:   C.N.B. gebouw (Mijnzaal)  

                Herenweg 347   
                Lisse Telnr.: 0252-431431  
 
 

 Ontvangst v.a. 10.15 met koffie 
 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter de Hr. J. Eijking 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 06.02.2015   
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. Bestuursverkiezing: aftredend  vz.  de Hr. J.Eijking, secr. De Hr. J.P.Lindhout en 

de Hr. L.v.d.Vlugt. Het bestuur stelt voor de 3 personen te herbenoemen.      
8. NK 2015  + Uitreiking prijzen NK 2015 
9. Activiteiten 2016     a. NK-Dahlia  Vught 

                                                     b. Naaldwijk ( o.v.b. 2e week september) 
                                                     c. Noordwijk ( o.v.b.  eerste week augustus) 

12 Rondvraag 
13 Sluiting   

 

Lunch  (bijdrage € 8,- per persoon)  
 

Na de lunch diverse interessante presentaties         
                 

P.S.  De notulen van jaarvergadering d.d. 06.02.2015 
worden uitgedeeld. Tot aan het begin van de vergadering 
kunnen zich nog tegenkandidaten aanmelden! Evt. vragen 
voor de rondvraag gaarne 14 dagen voor aanvang 
indienen! Aan het eind van de vergadering kunnen alle 
aanwezige leden knollen krijgen van de dahliavariëteit 
‘Blithe Spirit’ (beschikbaar gesteld door H. v. Eeuwijk)  
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Sporten
Steve Meggos’ (Michigan, U.S.A.) liefde voor grootbloemige dahlia’s ontstond toen iemand hem
een knol voor zijn tuin gaf. Het was Spartacus, een donkerrode, grootbloemige decoratieve dahlia,
die hij zo mooi vond vanwege zijn balvorm.
 
Zoals zo vaak met grote ontdekkingen, leerde Meggos per toeval iets over de magie van dahlia’s.
Zijn buurvrouw sprak haar bewondering uit over Spartacus en Meggos gaf haar een knol cadeau.
Die zomer gebeurde er iets bijzonders. Ze zei: ”Ik wilde die donkerrode, maar je hebt me een lila
dahlia gegeven!” Omdat alle eigenschappen van de plant gelijkenis vertoonden met Spartacus,
uitgezonderd de kleur, bleek het hier om een ”sport” te gaan. Gelukkig was zijn buurvrouw bereid
hem de knol terug te geven. Een nieuw soort was ontstaan: Vassio Meggos (2005), genoemd naar
zijn moeder. Inmiddels heeft Spartacus nog meer sporten voortgebracht: een tweekleurige (Bohe
mian Spartacus, 2009) een witte (Louie Meggos, 2009) en een oranje (Steve Meggos, 2012).
 
Gevraagd naar zijn geheim: ”Het is een chemisch proces, wat ik niet ga onthullen, waardoor
knollen andere kleuren gaan geven”. De vraag is of de mens dit proces kan beïnvloeden. Is het
een chemisch proces? Ontstaat het onder invloed van zonlicht?  Slechts een beperkt aantal varië
teiten geeft sporten. Een feit is dat het gen, verantwoordelijk voor de kleur, van zeven generaties
terug, zomaar weer op de voorgrond kan treden.
 
Wil je zelf een ”sport” winnen? Plant je dahlia’s dan in de buurt van een oude kerncentrale! Dit bleek
een van de redenen dat in Engeland in de jaren 90 zoveel sporten voorkwamen!
 
Jan Geerlings.
 
Spartacus
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Steve Meggos 

 

Bohemian Spartacus 

 

 

 

 

    

        Vassio Meggos 

 

 

Louis Meggos 

 

Andere sporten: 

       

Cornel   Ivanetti Sheila          Isabel         Caitlin’s Joy   Jomanda    Mary’s Jomanda 

   

Kiwi Gloria  Deborah’s Kiwi Trelyn Kiwi 

       

Babylon    Babylon Brons     Babylon Gevlamd   Babylon Lila            Babylon Paars Babylon Rose 
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De Jonge Stek beleeft uitstekend seizoen!
 
Bloemenvereniging De jonge Stek, die haar domicilie heeft aan de ‘De Sitterlaan’ in Zonder- wijk in
Veldhoven, draait een voortreffelijk seizoen. Zaterdag 15 augustus was de open dag waarop  veel
bezoekers de moeite hadden genomen  om de bloementuin te bezoeken.
In de strijd om het Veldhovens Kampioenschap trok De jonge Stek aan het langste eind. De drie
bloemenverenigingen uit Veldhoven organiseren ieder jaar op hun beurt een tentoonstelling en
neutrale keurmeesters komen dan beoordelen en kennen de punten toe. Na de laatste tentoon
stelling  worden dan de punten bij elkaar geteld en wordt de winnaar bekend gemaakt. De uitslag
liet aan duidelijkheid niets te wensen over: De jonge Stek had met ruime voorsprong gewonnen en
voorzitter Henk Jansen mocht de GroenRijk Kringwisselbeker in ontvangst nemen. Diny Mackay van
Groen en Keurig kwam in het bezit van de Jan van der Looij-wisselbeker voor de hoogste inzending
per tentoonstelling en veroverde eveneens de Flora 50 beker voor het hoogst gewaardeerde
bloemstuk. De Molenveldenbokaal voor de hoogste vaasinzending ging naar Henk Jansen van De
jonge Stek en Bart van Gerwen van dezelfde vereniging kon pronken met de Geerlingsbokaal voor
de beste inzending 15 gemengd. Al met al een resultaat om trots op te zijn.
Zoals elk jaar was De jonge Stek aanwezig bij Nederlandse Kampioenschappen Dahliakweken. Na
vele jaren in de top meegedraaid te hebben was het deze keer echt raak: Henk Jansen, ging met
de eer strijken en kwam in het bezit van de Prins Bernhardbeker. Voor zijn dahlia Klondike werd hij
beloond met het cijfer  9,7. Ook de Cor Weijersbokaal in de klasse 15 dahlia’s werd door Henk in
de wacht gesleept. Renata Verhagen en Bart van Gerwen van De jonge Stek, vielen ook in de
prijzen en maakten het succes voor de vereniging uit Zonderwijk compleet.
Nog meer verheugend nieuws valt te melden: Harrie Langenhuizen, al bijna vijftig jaar lid en in 2007
tot erelid  benoemd voor zijn grote verdiensten voor de vereniging, was op 25 augustus zestig jaar
getrouwd met zijn Miet en dat is een heuse felicitatie waard. De jonge Stek zorgde voor een mooie
dahliaversiering.
 
Frans Hintzen, Secretaris De jonge Stek
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Zomer bij Bloemenvereniging Flora 
 

Wanneer de meeste mensen in de zomermaanden vakantie vieren, zijn bij Flora in Veldhoven de 

drukste tijden van het jaar aangebroken. Naast het vaste programma van tafelkeuringen en 

tentoonstellingen met de zusterverenigingen Groen & Keurig en De Jonge Stek, waren we dit jaar 

vertegenwoordigd bij de tuinfair in de tuin van Kasteel Geldrop. In de prachtige ambiance van het 

kasteel hebben we tussen de dahliastukken veel reclame kunnen maken.  

In het laatste weekend van de schoolvakantie is het traditie dat de lopers van de jeugd-

wandeldrie-daagse worden 

binnengehaald op de “Via Dahlia”, waar 

alle deelnemers een boeketje dahlia’s 

ontvangen. Vervolgens vertrokken we op 

3 sept. met zes van onze leden in alle 

vroegte met een vrachtwagen vol 

bloemen naar het NK in Utrecht, waar we 

goed werden ontvangen door Vereniging 

Ons Genot. De wedstrijd bracht ons de 

titel voor de grootste bloem, het mooiste 

bloemarrangement en een eervolle 

vermelding voor één van onze nieuwe 

leden, de 1e plaats bij de klasse B 7 stuks. 

Een mooie opsteker! 

 

Op 12 en 13 september stonden 

onze eigen open dagen op het 

programma. Er is hard gewerkt 

aan de op- bouw van de 

tentoonstelling. Dit jaar werd de 

show aangevuld door werken 

van de schilder- en fotocursisten 

van het Educatief Centrum in 

Veldhoven. De reacties van de 

bezoekers waren eensluidend 

positief en enthousiast.  

 

 

Op zaterdag begon de dag om 10.00 uur met 

een bus met Denen die tijdens hun dahlia-

rondreis ook aan Veldhoven een bezoek 

brachten. Het hele weekend hebben we 

bezoekers uit het hele land en van over de 

grenzen mogen begroeten in onze tuin. De 

inzet en samenwerking van alle leden heeft 

weer geleid tot een succesvol weekend. Het 

jaar begint bij het schrijven van dit stukje op 

zijn einde te lopen en gaan we uitkijken naar 

een alweer prachtig nieuw dahliaseizoen. 
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3 vragen aan Joop Schoorlemmer
Hoe bent u ooit met dahlia’s in contact gekomen?
Ik had een moestuin waarop diverse bloemen en chrysanten bloeide. Door problemen
met de rug ben ik door een vriend attent gemaakt op de dahliatuin, omdat deze werd
geploegd. Ik ben toen overgestapt, want hier mocht je ook chrysanten kweken welke
voor mij de mooiste bloemen waren. Dit is geleidelijk overgegaan naar de Dahlia en
geen chrysanten meer.
 
Welke activiteiten onderneemt u op het gebied van dahlia’s?
Ik ben 37 jaar lid van onze vereniging waarvan de laatste 20 jaar actief. Ik ben be

gonnen met zaaien van dahlia’s en uiteindelijk zijn er na 15 jaar nog 2 soorten van mij in omloop
op onze tuin. Loes (paars)en Zalm 2000 (zalm/geel).
Wij stekken elk jaar ongeveer 1000 stekken van dahlia’s die nergens te koop zijn. Dit is het probleem
van de vereniging. Verder zet ik de verenigingsbedden uit en zorg voor de soorten die wij als vere
niging willen zetten.
Wij zetten ongeveer 150 soorten uit. Deze worden gebruikt voor bejaardentehuizen, Instellingen, de
open tuin en eventueel tentoonstellingen. Na 20 jaar stop ik met ingang van 2016 met deze activi
teiten door lichamelijke klachten. Wel blijf ik lid en ondersteun waar nodig.
 
Wat zijn uw favoriete dahlia's?
Zelf heb ik het meeste op met waterlelie en kleine decoratieve soorten (10-15 cm). Deze promoot
ik ook bij de leden omdat de meesten een goed vaasleven hebben. Soorten als Pearl of Heemste
de, Sourire de Crozon, Apricot Desire en Harriët G.

De notulen en het financieel rapport worden
op de vergadering uitgereikt. Mocht u het
eerder willen inzien dan kunt u ze vinden op
onze website.
www.nederlandsedahliavereniging.nl

Indien onbestelbaar retour:
Adriaan Mulderstraat 86,

3555 BP Utrecht


