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Schitterende dahliakeuring in Lisse 
 
Maandag 7 september 2015 organiseerde de KAVB een speciale dahliakeuring in 
samenwerking met CNB, die in aanvulling een CNB Dahliaweek in haar handelscentrum 
organiseert van 7 t/m 11 september. 
 
Bij de prijsvragen voor het handelssortiment kreeg de grootbloemige ‘Café au Lait’ van J. van 
der Linden & Zn uit Hillegom de eerste prijs in de categorie 15 cm en groter.  
 

 
Café au Lait 

 
In de kopgroep zaten ‘Mingus Randy’ en ‘Leila Savanna Rose’, beide van Weijers Nurseries 
uit Noordwijkerhout. 
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Bij de dahlia’s met een diameter tot 15 cm ging de competitie tussen o.a. ‘Polka’ en ‘Bloody 
Mary’ van Fa. M.H. van der Zon en Zn uit Lisse en een zeer donkere zaailing van Ariko 
Dahliaveredeling uit Voorhout. Winnaar werd tenslotte de donkerrode ‘Bloody Mary’ die in 
zeer goede kwaliteit gebracht werd.  
 

 
Bloody Mary 

 
Bij de noviteiten wist de Fa H.A. van Eeuwijk en Zn uit Lisserbroek in de categorie groter dan 
15 cm het de jury moeilijk te maken. De tweekleurige ‘Hapet Blue Eyes’ werd tenslotte de 
beste. 
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Hapet Blue Eyes 

 
Bij de nieuwigheden tot 15 cm ging de strijd tussen ‘Sincerity’ van Verwer-Dahlia’s uit Lisse 
en ‘Daisy Duke’ van K.H.P. van Dongen uit Zwaanshoek. De laatste werd uitverkoren. 
Opvallend bloeirijke decoratieve dahlia met een aparte kleurstelling.  
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Daisy Duke 

 
De Nederlandse Dahlia Vereniging heeft voor de meest belovende nieuwigheid uit Nederland 
de Lammerse Bokaal ingesteld. De commissie heeft de verschillende inzendingen 
beoordeeld en de zaailing VDW-58 genomineerd voor de Lammerse Bokaal. Het gaat om 
een prachtige paarsachtige dahlia die recht op de zeer rechte en stevige stelen staat. Een 
van de eigenschappen is dat deze dahlia maar één keer en dan in het stekstadium geplozen 
hoeft te worden om goede snijbloemen te leveren. Volgens de inzender tot 8 stelen per plant. 
De jury ziet hier een potentiële, significante verbetering voor de verdere ontwikkeling van het 
snijdahliasortiment. 
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VDW-58 Lammerse Bokaal 

 
Vernieuwend was ook de anemoonbloemige ‘Totally Tangerine’ van Fa Van der Vlugt uit 
Hillegom. Niet alleen heeft deze cultivar een aparte kleur, maar de hele opbouw en de 
bloemen zijn iets fijner dan het bestaande anemoonbloemige sortiment. Verder liet Van der 
Vlugt goed zien hoe consument en bloemist op eenvoudige wijze dahliaboeketten en 
bloemstukjes kan maken. De inzending van P.J.M. van Schie uit Sassenheim blijft voor veel 
bezoekers toch intrigerend, gaat het nu om chrysanten of dahlia’s ? Het zijn natuurlijk 
dahlia’s, maar een ‘Avignon’ en een ‘Kiev’ kunnen iemand verwarren. Opvallend is ook de 
noviteit ‘Time for All’, die met zijn bleke kleur de wereld in tweeën deelt: mensen die het mooi 
vinden en mensen die het niet mooi vinden. J. Vleut uit Hillegom liet een collectie zien onder 
nummer. De inzenders Van Eeuwijk, Ariko, Van Dongen, Van der Zon, Van Schie, Van der 
Vlugt, Verwer, Van der Linden, Vleut en Weijers kregen een Gouden medaille voor hun 
mooie collecties. 
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De hele week zijn de dahlia’s nog voor vakgenoten te bewonderen en de gewonnen prijzen 
worden op donderdag 10 september tijdens de CNB-Dahliavakmiddag aan de winnaars 
overhandigd. 
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