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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!
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Op de
voorzijde ziet
u een foto
van het
dahliasoort

'Fata Morgana'. Genomen door Elly Apswoude
in eigen tuin. Een prachtige Anemoonbloemige
daahlia van een onbekende veredelaar.

Contactgegevens NDV
Secretariaat
Dhr JP Lindhout
Hogeweg 73
2201 AN Noordwijk
Tel: 071-3615567
Email: jplindhoutornata@gmail.com
Rek-nr.: NL44INGB0000280334
 
Artikelen voor de DahliaVaria:
dahliavaria@gmail.com
T.a.v. Elly Apswoude

Van de Voorzitter
 
Beste Dahlia vrienden
 
Met relatief warme lentemaanden en een enigs
zins kwakkelende zomer kunnen we toch terug
kijken op een goed groeiseizoen. De knollen zijn
gerooid, het mag winter worden. Even mooi de
tijd om terug te blikken op het afgelopen dahlia
seizoen. 
In deze uitgave vindt u een uitgebreide terugblik
op het afgelopen NK in Veldhoven. Daar vierde
Dahlia vereniging ‘De jonge stek’ met het orga
niseren van deze tentoonstelling haar 50-jarig
bestaan. Met medewerking van tuincentrum
Groenrijk werd op deze locatie een prachtige
jubileumtentoonstelling gerealiseerd met prima
kwaliteit bloemen ingezonden door talrijke lief
hebbers en enkele professionele kwekers.
Zonder ook maar iemand te kort willen doen wil
ik graag Bart van Gerwen en Renata Verhagen
noemen als de drijvende krachten van dit NK. Zij
hebben met een grote groep vrijwilligers heel
veel tijd en energie in dit jubileum gestoken. Eric
en Roy van Gerwen moeten ook genoemd wor
den wat betreft de digitale verwerking van alle
inzendingen. Allen heel veel dank, het was de
moeite meer dan waard !
Zonder inzenders geen tentoonstelling dat geld
ook in september 2018 ook voor de jubileumten
toonstelling van de NDV ter gelegenheid van
haar 100-jarig bestaan. Ik zou het geweldig vin
den als alle dahliaverenigingen en leden die lid
zijn van de NDV aan deze tentoonstelling zouden
deelnemen. Het is ook mogelijk om als vereniging
met een eigen stand mee te doen. Bespreek het
deze winter binnen uw eigen club en laat het ons
zo snel mogelijk weten.
Ik wens u een goede winterperiode toe en hoop
u op onze jaarvergadering in Lisse op vrijdag 2
februari te ontmoeten.
 
Jos Eijking, voorzitter NDV
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N.K. Dahliakweken
 
50 jaar De Jonge Stek Veldhoven 
 

Na een jaar van voorbereidingen was het zover, het N.K. dahliakweken bij onze jubilerende club.
50 jaar is niet niks en de vele veranderingen gaan niet vanzelf, daarbij worden onze leden er ook
niet jonger op. Wel is natuurlijk in de loop van de jaren de kwaliteit van de dahlia’s veel beter ge
worden.
 
We zijn op maandagmorgen begonnen met het inrichten van de ruimte door de indeling te maken
voor de verschillende klassen. Het transport van de spullen die we gingen gebruiken kwam goed
op gang. Bij dit alles verliep de samenwerking met tuincentrum Groenrijk prima, vrijwel alles was
mogelijk. De 6 grote tenten werden geplaatst, de arrangeur kon beginnen en zo verliep alles naar
wens. De vele inschrijvingen waren natuurlijk bijzonder prettig, want hoe meer inzenders we hadden
hoe mooier de show. Vrijdagmorgen om 7.00 uur meldden de eerste inzenders zich en werd be
gonnen met het opmaken en steken van de dahlia’s.
 
 

‘s Middags beleefden we een hele mooie opening met onze
streekgenoot, muzikant J.W. Roy die zijn eigen dahlia mocht
dopen. Een hele mooie dieprode cactus geschonken door
Dhr. Henri Plochaet een topkweker uit België. De prijsuitrei
king verliep prima met een terechte winnaar, Henk Jansen,
van onze eigen vereniging. De vele bezoekers stelden het
zeer op prijs dat ze konden stemmen welke van de grote
arrangementen de Cor Geerlings trofee waard was. Uitein
delijk is de prijs met een ruime meerderheid aan stemmen
gewonnen door Bart van Gerwen.

 
Wat echt opviel: vanuit het hele land was er interesse, men vond het echt de moeite van de reis
waard. Tot ver na sluitingstijd was het erg gezellig. Natuurlijk hebben we onze jubilaris, Harrie Lan
genhuizen, in het zonnetje gezet.
Het bloeiseizoen begon dit jaar erg vroeg waardoor ook de grootbloemige soorten konden worden
ingezonden. Wat overigens heel prettig was omdat het N.K. dit jaar best vroeg in het seizoen viel.
De Jonge Stek is erg tevreden over het afgelopen jaar en vooral over het N.K. Het vele werk is de
moeite waard geweest. Wat ons betreft: tot volgend jaar bij het 100 jarig bestaan van de NDV Laten
we er met zijn allen een mooi feest van maken.
 
Bestuur en leden 'De Jonge Stek' Veldhoven

3



 Winnaars in alle klassen 2017
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Beste nieuwkomer 2017
De beste nieuwkomer 2017 is Lambert van der
Schans van Bloemenvereiniging Flora. Nu zult u
denken hoezo nieuwkomer, die kennen we toch
allang?! Waar, maar Lambert is dit jaar indiviueel
lid geworden om onder zijn eigen naam met het
NK mee te kunnen doen. Tot nu toe heeft hij
gewoon onder Flora meegedaan. 
 

Met zijn prachtige vaas in klasse P, 3 x 3 bloemen
uit verschillende variëteiten, haalde Lambert met
9,53 punten een welverdiende tweede plaats.
Wij feliciteren Lambert met dit prachtige resul
taat.

Winnaar klasse W
 
De winnaar van de in 2017 nieuw
in het leven groepen klasse W is
Dahliavereniging De Jonge Stek.
De jubilerende Jonge Stek had zelf
voor een prachtige prijs gezorgd
en deze voor deze klasse beschik
baar gesteld. Het is een prachtige
bronzen dahlia geworden ge
maakt door kunstenaar Jan Dams
uit Zeelst/Veldhoven. 
De Jonge stek was met twee eer
ste en een derde plaats als vere
niging de duidelijke winnaar, en
dan hebben we het nog niet eens
over de individuele successen die
hun leden hebben behaald. Het
jubileumjaar is hierdoor extra
feestelijk geworden en één groot
succes.
 

Drie vragen aan Claudy van de Ven
 
Hoe bent u ooit met dahlia’s in contact gekomen? 
Hoewel ik al 25 jaar in Veldhoven woon, was ik 6 jaar geleden voor
het eerst bij een open dag van Bloemenvereniging Flora. Daar was ik
zo onder de indruk van de bloemenpracht dat ik besloot lid te worden.
Nu, 5 jaar later, ben ik heel wat vertrouwder met de wereld van
dahlia’s en nog steeds enthousiast.
 
Welke activiteiten onderneemt u op het gebied van dahlia’s?
Op de eerste plaats geniet ik van het tuinieren tussen de dahlia’s in
het bloemenseizoen. Van het planten van de knollen, het wachten
op de eerste bloemen en het snijden van de bloemen tot de eerste
nachtvorst. Verder doe ik mee met de wedstrijden binnen de club,
met de 3 verenigingen in Veldhoven en natuurlijk met het jaarlijkse
NK. Sinds 2 jaar ben ik bestuurslid en daarnaast probeer ik onder
andere elk jaar een originele donateurskaart en flyer te ontwerpen,
de contacten met de pers te onderhouden, nieuwe leden te werven en begeleiden en samen met
collega Tiny Peters de wedstrijden te leiden.
 
Wat zijn uw favoriete dahlia’s? 
Alle dahlia’s in de kleuren roze en paars zijn mijn favorieten. Maar zoals Jan Geerlings mij heeft
geleerd, moet er eigenlijk in elk boeket ook de kleur geel voorkomen en ik denk dat hij daar gelijk
in heeft. Het hele boeket fleurt er van op. De dahlia Hillcrest Candy zal altijd een speciaal plekje in
mijn hart houden, omdat ik daarmee in 2014 bij het NK in Veldhoven de Prins Bernardbeker heb
gewonnen. Een geweldig mooie ervaring!
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Henk van Eeuwijk. 'Met pensioen? Ik kijk wel uit!'
 
Ze bestaan nog: een praktiserend huis
arts (93 jaar), een balletjuf (81 jaar), een
tekenlerares (97 jaar) en een barkeeper
(79 jaar). Hun geheim? ”Lol hebben in
wat je doet!” (uit: De Telegraaf
28-10-2017). Aan dit lijstje kunnen we
toevoegen: een dahliakweker (80 jaar).
We hebben het hier over Henk van
Eeuwijk, de oudste nog actieve dahliak
weker. Het afgelopen seizoen teelde hij
nog zo’n 100.000 dahlia’s. Dat betekent:
opleggen in januari/februari, stekken in
maart/april, planten in mei, schoffelen
en wieden in juni/juli, werk op zijn show
tuin in augustus/september, rooien in
oktober en afleveren in november/de
cember. En inderdaad: op vakantie
gaan is er niet bij! Maar dat is geen
probleem, want zoals hij zelf zegt: ”Ik krijg
al heimwee als ik over de Ringvaart rij!”.
 
Op 16 oktober 2017 bereikte Henk de 80-jarige leeftijd. Een passend cadeau kwam uit onverwach
te hoek. Vanaf het bloemeneiland Mainau kwam precies op zijn verjaardag het bericht dat hij met
het door hem ingezonden soort ”Pooh” de publieksprijs had gewonnen! Een dubbele felicitatie
waard dus!
 
Ingezonden door Jan Geerlings
 

 
Een leuke mail aan Henk van een tuinbezoeker. 
 
Woensdag 27 september besloot ik op een mistige ochtend de CNB-tuin in Lisse te bezoeken. Het
doorbreken van de zon viel ter plaatse niet mee maar de tuin was evengoed de moeite waard. Nu
ik er toch was kon ik eigenlijk best een andere in het clubblad vermeldde tuin bekijken, die van
Henk van Eeuwijk. Zijn tuin is vlakbij, ik er naar toe. Verhip, de zon gaat ook nog volop schijnen. 
Allemachtig wat een tuin heeft die vent. De spits van Ajax wordt al moet als hij er in de lengte
overheen kijkt. Daarom verliezen ze ook te vaak, voor straf na ieder verloren potje tien rondjes om
de tuin van Henk. Dat zal jullie leren! Ik had een duur fototoestel van mijn vrouw om mijn nek maar
ben eigenlijk vergeten om het echt te gebruiken. Ik was te sprakeloos. En wie stond te glimmen
tussen al die kleuren? Henk! Zijn stralende kop gaf meer licht dan de zon en als ik moet zeggen
welke dahlia nu echt de mooiste was....? Nee, niet Lavender Perfection en ook geen Lady-nog-wat,
al klinkt lady nog zo aantrekkelijk, De winnaar is.... HENK!!!
 
Marten Smeding
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Woord van dank
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de
geweldige samenwerking: voor, tijdens en na
het N.K. dahliakweken  bij onze jarige dahlia
club ‘De Jonge Stek’.De samenwerking met de
NDV was prima maar ook met al onze leden,
familie, kennissen, andere clubs, vrijwilligers,
inzenders, bezoekers en iedereen die meege
werkt heeft aan dit voor ons grootse evene
ment. 
 
HEEL HARTELIJK DANK! 
 
Bestuur en leden 'De Jonge Stek' Veldhoven

Van Gaal opent bloemen
festival Noordwijk

Noordwijk – Louis van Gaal stak samen met Al
fons Morssink en de wethouders Gerben van
Duin en Pieter-Jan Barnhoorn de laatste ballen
in de bloemenarrangementen. Daarmee open
den zij woensdagavond het Bloemenfestival. Het
thema is dit jaar Sport en Bloemen.
Ook de NDV is vertegenwoordigd met een bijdra
ge. Op bijgaande foto ziet u een van de arran
gementen in de vorm van, hoe kan het ook an
ders met sport als thema, een bal.

Nieuwe leden welkom.
Ook deze keer weer een nieuwe aanmelding. We
verwelkomen Dhr. J. Schunselaar uit Oldenzaal
als nieuw lid. Veel dahliaplezier toegewenst!

Indien onbestelbaar retour:
Hogeweg 73

2201 AN Noordwijk


