Dahlia zorgt voor
gezonde competitie
Nederland telt meer dan twintig
dahliaverenigingen. Een ervan is Flora in
Veldhoven, waar bijna dertig leden en enkele
honderden donateurs zorgen voor een bloeiend
verenigingsleven. Bestuurslid Claudy van de
Ven brengt het enthousiasme van de leden
moeiteloos over.
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lot gaan de handen door de dahlia’s. Een van de
leden van Bloemenvereniging Flora uit Veldhoven
is aan het dieven. “Dat doen we om minder, maar
wel grotere bloemen te krijgen.” Een collega-lid
voert de uitgebloeide bloemen af van de forse witte ‘Klondike’. Zomaar twee beelden van wat leden op een doordeweekse dag doen op de tuin van Bloemenvereniging Flora. De tuin
is gelegen aan de Heerseweg, net buiten Veldhoven, en is in
de zomer een dagelijkse bron van activiteiten. Een van de bestuursleden van de in 1954 opgerichte vereniging is Claudy
van de Ven. Zelf kwam ze pas vijf jaar geleden in aanraking
met de kleurrijke zomerbloem. “Ik bezocht de jaarlijkse
open dag, maakte een praatje en vond dit een mooie tijdsbesteding. Na twee jaar werd ik Nederlands Kampioen. Wat wil
je nog meer om enthousiast te worden over de dahlia?”
De vereniging startte in 1954 op initiatief van de Katholieke
Arbeidersbond met als doel een ‘zinnige tijdsbesteding voor
de werkman’. Wat begon met vijftien leden, is inmiddels uitgegroeid tot een bijna 65-jarige vereniging met 27 leden en
nog eens honderden donateurs. De band met de kerk is nog
lang gebleven. Tot de sluiting vorig jaar, zorgde de dahliavereniging in de zomer wekelijks voor de bloemen in de kerk.
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De 27 leden telen elk jaar hun dahlia’s op de tuin aan de
Heerseweg. In totaal telt het complex zeventig bedden. Hoeveel bedden iemand wil beplanten, is vrij. “Zelf heb ik twee
bedden, maar er zijn ook leden met wel tien bedden. Daar
is iedereen vrij in. Het is ook maar net hoeveel tijd je aan de
dahlia’s wil besteden. Wie een baan heeft, kan meestal minder bedden bijhouden dan iemand die met pensioen is.”

SHOWEN EN KEUREN
Het seizoen begint voor de leden in mei, als ze in de platte
bak achter op het complex hun knollen alvast voortrekken.
Eind mei worden ze geplant, waarna in augustus de bloei
volgt. Vanaf die maand is het druk. “We organiseren een keer
of zes een onderlinge keuring. We keuren drie categorieën:
balldahlia’s, overige bloemvormen en bloemstukken. Het keuren wordt gedaan door leden van andere verenigingen. Alleen
al in Veldhoven zijn er nog twee actief. En zo keuren wij ook
weer bij hen. Aan het einde van het seizoen is duidelijk wie in
elke groep de beste is en wie in totaal de meeste punten heeft.
Aan het einde van het seizoen hebben we een avond waar we
dan alle prijzen uitreiken.”
Daarnaast is er elke maand een tuinkeuring. Hoe staan de
planten erbij, hoe is het met het onkruid, zit er ziek in de partij, is er goed gediefd, allemaal zaken waar deze jury op let.
Degene die als hoogste eindigt, mag het jaar erop zijn dahlia’s
vooraan op het perceel zetten. “Alles bij elkaar zorgt dat voor
een gezonde competitie, waardoor het leuk blijft, maar we
tegelijkertijd elkaar ook scherp houden.”
De donateurs, die de vereniging financieel ondersteunen, krijgen tussen augustus en oktober de gelegenheid om bloemen
te komen halen. Met een soort knipkaart kunnen ze tien keer
langskomen om een boeket op te halen. “Afgelopen zaterdag
hadden we de eerste donateursdag en kwam er 170 man op-

dagen. We proberen vanuit de donateurs weer nieuwe leden
voor de vereniging te werven.”
En dan is er elk jaar het Nationaal Kampioenschap van de
Nederlandse Dahliavereniging, die dit jaar een eeuw bestaat.
“Als vereniging zijn we daar lid van en een aantal leden is zelf
ook lid. Elk jaar doen we mee, zo ook dit jaar. We hebben een
tentoonstellingscommissie die hiervoor het plan maakt. Dit
jaar doen we alleen als vereniging mee, omdat dit zo is afgesproken. We zullen zorgen voor een mooie inzending.”

ONDERDEEL VAN DE GEMEENSCHAP
Behalve een zinvolle tijdsbesteding, is de dahliavereniging in
Veldhoven ook onderdeel van de gemeenschap, benadrukt
Van de Ven. “In de zomer zijn er elk jaar vakantieactiviteiten
voor kinderen. Wij doen daar ook aan mee door met kinderen bloemstukjes te laten maken. Daarnaast komen er elke
zomer wel een paar groepen van de Zonnebloem langs om
op de tuin te kijken en van ons te horen wat we hier doen.
Verder delen we tijdens de jaarlijkse Jeugdolympiade en de
Wandeldriedaagse boeketjes met dahlia uit.”

VRIJE KEUZE IN SORTIMENT
De leden zijn vrij in de keuze van hun cultivars. Waar de een
inzet op vooral balldahlia’s of pompons, kiest de ander weer
voor een hele grote variatie tussen de groepen. De meeste
leden hebben hun vaste leverancier. En soms biedt het internet ook noviteiten. “Zelf bestelde ik vorig jaar bij uitzondering een keer stekken in Engeland. Het resultaat is echt
prachtig. Daar word ik dan weer blij van. Dat heb je toch bij
dahlia’s. Er zijn zo enorm veel kleuren en vormen. Dat ze
wat minder houdbaar zijn, is niet zo erg, want ze geven zo
veel bloemen. Je krijgt bij dahlia’s veel terug: een huis vol
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bloemen. Wie wil dat nou niet?”
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