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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
Hierbij de eerste editie van de hand van Elly
Apswoude, partner van Jan Geerlings. Het is
even uitzoeken en puzzelen maar ik hoop , nu en
in de toekomst mooie clubbladen voor u te
kunnen maken. Met een nieuwe redacteur direct
ook veranderingen. Zo wil ik u vragen om uw
bijdragen voor de varia voortaan te sturen naar:
dahliavaria@gmail.com
Ook wil ij u vragen de grootte van de teksten te
beperken. Korte verslagen met alleen wat hoog
tepunten, ongeveer 250 woorden. Deze hoeft u
niet te tellen dat kunt u links onderaan uw word
bestand zo aflezen. Foto's en tekst graag apart
aanleveren. Wat de foto's betreft graag heldere
scherpe foto's, niet te donker a.u.b. Ik wil van de
varia vooral een mooi fotoblad maken.
Tot zover mijn wensen, ik wens u veel lees- en
kijkplezier.
Elly Apswoude

Foto's voorpagina
Op de voorpagina: een impressie van het Neder
lands Kampioenschap dahlia kweken te Utrecht.
Het NK is gehouden van 3 t/m 6 september bij
volkstuinvereniging Ons Genot.

Beste Dahliavrienden
Zoals u elders ook kunt lezen is vanaf deze uitga
ve Elly Apswoude de nieuwe redacteur van onze
DahliaVaria als opvolgster van Wil Dat die naast
het beheer van de financiën  sinds 2010 ook vorm
heeft gegeven aan de huidige opzet. Wil we
blijven je zeer erkentelijk en Elly veel succes ge
wenst.
Het NK in Utrecht is dit jaar toch weer heel suc
cesvol verlopen. We zijn in de eerste plaats de
mensen van “Ons Genot” heel dankbaar voor
hun bereidwilligheid hun locatie ter beschikking
te stellen en voor hun geweldige hulp bij de re
alisatie. U als inzenders willen we ook graag be
danken, u heeft een prachtige kwaliteit bloemen
gebracht; het met elkaar opbouwen was weer
een staaltje van gezellige saamhorigheid.
Ik ben heel blij dat dahliavereniging “Rosa van
Lima” uit Vught ter gelegenheid van hun 60 jarig
bestaan in 2016 bereid is het NK te organiseren.
In de jaarvergadering op 5 februari zult u hier
nader over worden ingelicht. Bij deze nodig ik u
alvast van harte uit om naar de CNB in Lisse te
komen..
Het rooien van de knollen is nu achter de rug, we
kunnen terug kijken op een rijk bloeiseizoen en
het nu wat rustiger aandoen.
Langzaam gaan we weer richting einde van het
jaar. Vanaf deze plaats wil ik u en de uwen alvast 
prettige feestdagen en een heel goede jaarwis
seling toe wensen en hoop u in het nieuwe jaar
weer te mogen ontmoeten.
 
Uw voorzitter Jos Eijking

Agenda en nieuws
NDV jaarvergadering op 5 februari in het CNB
gebouw te Lisse. Informatie hierover volgt nog op
onze website.
Wist u dat Frans Sturm een facebook-pagina is
gestart voor dahlialiefhebbers? Hij is op fa
cebook te vinden onder de groepsnaam DAHLIA.
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Fotoverslag van het jubileumjaar van Flora in Veldhoven. 3



Eregalerij 
 

 

 

 

 

 

  
    
 Cor GeerlingsTrofee gewonnen door Ch. Dirkx,  

M. Welberg, Veldhoven 1e prijs Klasse B met Pl. Zodiac  Veldhoven. 1e prijs Klasse Z 

 
H. Jansen, Veldhoven, Cor Weijers bokaal met Klondike             F. Sturm, Heinkenszand 1e prijs zaailingen Klasse E 
 

 
L. vd Vlugt, Hillegom winnaar Ornata trofee Klasse H  Flora Veldhoven 2e prijs Klasse D met Henriëtte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. van Gerwen, Veldhoven 2e prijs Klasse Z   R. Verhagen, Veldhoven 2e prijs zaailingen Klasse E  
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Alle winnaars op een rij 

 
DV Haastrecht, 2e prijs Klasse C  B. van Gerwen Veldhoven, 1e prijs Ch. Dirkx, Veldhoven 1e prijs Klasse A 
met Black Jack    Naaldwijk met Glory of Heemstede met Franz Kafka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. van Eeuwijk, Lisse 1e prijs Klasse J    H. van Eeuwijk, Lisse 1e prijs Klasse K 
met Lady Nathalie      met Caballero 

 

 
H. Jansen, Veldhoven 1e prijs Klasse  R. Verhagen, Middelbeers           B. van Gerwen, Veldhoven 2e prijs  
C met Citizen. Pr. Bernhard beker  2e prijs met Westerton Folly          Klasse A met Ryecroft Jan 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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Bloemenfestival Noordwijk
De NDV heeft ervoor gezorgd dat op deze mooie
tentoonstelling op een uniek locatie, de Kapel
aan de hoofdstraat, ze haar dahlia’s kon promo
ten. Twee inzenders hebben de dahlia aan het
talrijke publiek kunnen tonen met een prachtige
inzending afgeleverd in de vorm van soorten als;
Terrone, Graaf Floris,  Cartouse,  Ariko Zaza,
Zsarella, Maxime, Martina, White Ballet, Kenora
Jubilee, Ryecroft Jan, Citizen, Sabrina, Avoca
Amanda, Hamari Gold en Alva’s Supreme.
Op woensdagavond werd de officiële opening
gehouden door de voorzitter van de tentoonstel
lingscommissie, de wethouder en de heer Kess
ler (directeur van de Hortus Botanicus) die was
verkleed als Carolus Clusius. In totaal hebben
9500 mensen het festival bezocht.
Dank zij de inzet van de hoofd arrangeur Jessica
Keet en haar medehelpers is dit een zeer ge
slaagde tentoonstelling geworden. Hulde aan
het team.
 
Met dank aan de heer Koot en Lindhout voor de
inzendingen. (red)

3 vragen aan Henk Jansen
Hoe ben je ooit met dahlia’s in contact
gekomen?
Als 16 jarige zat ik op de LTS aan de Sterrenlaan
te Veldhoven waar ik enkele jaren op rij op een
vrijdag in augustus zag dat er steeds een groot
aantal spullen op school werden aangeleverd.
Ik werd nieuwsgierig, ben gaan kijken en heb een
weekendje mee geholpen. Het bleek te gaan om
de jaarlijkse tentoonstelling van bloemenvereni
ging Flora en zo kwam ik in 1978 voor het eerst in
aanraking met de dahlia. Ik zou ook wel dahlia’s
willen gaan kweken en heb me bij Flora aange
meld. Echter op hun verzoek ben ik per 1-1-1979
lid geworden bij dahliavereniging de Jonge Stek,
ook gevestigd in Veldhoven. Ik ben begonnen
met 40 plantjes (1 bed) maar dat aantal groeide
elk jaar gestaag. Nu heb ik zo’n kleine 700 plan
ten. Ben jaren secretaris geweest en nu sinds 2
jaar voorzitter.
 
Welke activiteiten onderneem je op het ge
bied van dahlia’s?
Gezien het feit dat ik altijd een fulltime baan heb
gehad en sinds 2008 voor mezelf werk heb ik
nooit echt de tijd gehad om zelf dahlia’s te
kweken (zaaien, stekken e.d) Ik heb altijd stekken
gekocht, in de begin jaren bij Lindhout en sinds
alweer vele jaren bij Geerlings Dahlia’s, om deze

dan weer op de verenigingstuin verder op te
kweken tot hopelijk hele goede  wedstijdbloe
men worden ingezonden op de drie tentoonstel
lingen in Veldhoven en nu zo’n 6 jaar ook op de
nationale dahlia tentoonstelling.
Op de Floriade heb ik ook 3x dahlia’s ingezonden
en met succes.
 
Wat zijn jouw favoriete dahlia’s?
Mijn favoriete dahlia’s zijn:
Bij de cactussen: Klondike en Grenidor Pastelle
(beiden heb ik al vele j aren). Bij de decoratie
ven: Lady Nathalie en Alva’s Supreme. Bij de
waterlelies: Pearl of Heemstede en Taratahi Ruby.
Om pomponnen geef ik niet zo veel, ze vergen
heel veel tijd om ze goed te onderhouden en
leveren relatief weinig goede bloemen.

6



45 jaar Dahlia’s in mijn leven: deel 2.
 
De vorige keer was ik gebleven bij het kampioenschap van 2008 met de eerste drie plaatsen voor
ons op het podium. Na 2008 kwam uiteraard 2009. Als je ambities hebt dan wil je steeds verder.
Wat kun je nog meer bereiken? Onze gedachten waren om een Nederlands Kampioenschap
Dahliakweken op locatie te organiseren. Zouden we dat wel kunnen? Ik begreep wel dat een deel
van de toenmalige bestuursleden dit als niet serieus zagen. “Dat kan niemand alleen doen”.
Schijnbaar was, en is heden ten dage, de reis naar Zeeland wat ver. Niet kunnen bestaat niet bij
ons, dergelijke uitspraken bezorgen ons een grote dosis adrenaline. Het Nederlands Kampioen
schap Dahliakweken kwam voor de eerste keer naar Zeeland. Geopend door de Commissaris van
de Koningin, mevrouw Carla Peijs. Wat ons betreft was het een zeer geslaagd evenement. In dat
jaar was er, in onze “thuiswedstrijd” een leuke derde plek weggelegd. We kregen de complimenten
voor het bijzonder mooie weghalen van de zijtakjes. Na dit hoogte punt brak er voor ons als gezin
en moeilijke tijd aan. De dahlia’s werden naar de achtergrond geschoven en mijn bestuursfunctie
binnen de NDV moest ik opgeven, helaas, want ik had nog zoveel plannen binnen het dahliage
beuren…. Heel, heel langzaam gaat het iets beter. De ambitie met de dahlia’s komen echter ver
sneld terug. Zo heb ik, als eerder gemeld op de vergadering, een paar pagina’s en groepen geo
pend. In de dahliagroep worden leuke discussie gevoerd en foto’s geplaatst. Veel vragen worden
gesteld en door andere leden van de groep beantwoord. Inmiddels zijn er 178 leden binnen de
groep. U ziet het, social media werkt wél. Daarnaast ook een pagina gemaakt voor de NDV. Deze
groep heeft in tijd van enkele maanden al 58 leden. 2 van deze leden willen volgend jaar mee
doen met het N.K. (Het zijn er toch weer 2). Nieuwelingen zullen wel ondersteund dienen te worden
door de plaatselijke verenigingen. Aan u, leden en bestuur van de NDV, een schone taak deze
mensen te begeleiden. Voor ons zelf hebben we ook een pagina gemaakt, deze heeft inmiddels
546 belangstellenden. Veel van deze mensen komen regelmatig bij ons in de tuin of vragen ons
om tips, de dahlia aangaande. Ik denk dat het duidelijk is wat ik met dit laatste deel wil zeggen:
Treedt naar buiten en je vereniging of club zal groeien. Blijf je als vereniging op je stoel zitten dan
zal er maar 1 ding gebeuren en dat zal bergafwaarts zijn. Door naar buiten te treden op de manie
ren van ons hebben wij de volgende resultaten o.a. behaald. Iedere zaterdag komen er mensen
bij ons om bloemen tijdens het seizoen. Dahlialiefhebbers komen kijken gaandeweg het seizoen
hoe ze de planten dienen te behandelen. We houden open dagen. Dit jaar ongeveer 600 bezoe
kers mogen ontvangen gedurende het gehele seizoen. Het hoogtepunt was het bezoek van een
bus Deense dahlialiefhebbers, die we hebben leren kennen, ja inderdaad, via Facebook. Hier een
foto van de Deense dahlialiefhebbers in onze tuin:

Uiteindelijk doe wij het maar met 1 doel, de dahlia (sector) promoten. Fijne feestdagen.
 
Frans Sturm, Heinkenszand.
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Van alles te zien
Ook dit jaar was er veel voor de dahlialiefhebber
te zien. Zo hebben verschillende NDV (bestuurs)
leden de jaarlijkse zomerbloemententoonstel
ling in Naaldwijk bezocht.Onder de inzenders
van dahlia's ging hier de 1e prijs naar Bart van
Gerwen voor zijn Glroie of Heemstede. Een 2e
prijs ging naar gebroeders van der Linden met
Café au Lait. De fotocollage hieronder is een
indruk van het prachtige bloemencorso in Loen
hout België wat is grootte en kwaliteit te vergelij
ken is met ons corso in Zundert.

† Gerard Hageman
Op 8 september jl. is oud NDV voorzitter Gerard
Hageman op 86 jarige leeftijd overleden.

Indien onbestelbaar retour:
Adriaan Mulderstraat 86,

3555 BP Utrecht


