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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 per jaar.
Informatie over lidmaatschap zijn ver-
krijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

De tokonoma’s van maart werden
ingericht door Nol.
De grote tokonoma met de shohin
opstelling van een Pinus parviflo-
ra die ook op de Noelanders stond.
In de kleine tokonoma een mame
opstelling.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
verenigingsshow en
simultaandemo

De tokonoma’s zullen tijdens de
bijeenkomst in april natuurlijk
onderdeel zijn van de verenigings-
show in Leersum.
Zij zullen ongetwijfeld ingericht
worden met een prachtige opstel-
ling.

Tokonoma
van april



Beste leden, het weekend waar
we met z'n allen een jaar lang
naar uit hebben gekeken komt er
weer aan. Wat begon als een gees-
teskind van Bruno is in 2 jaar tijd
uitgegroeid tot een evenement
wat je niet mag missen. Voor
velen toch wel het hoogtepunt
van onze bonsai verenigings -
kalender.
Naast de vele prachtige bonsai die
van onze leden worden tentoon-
gesteld bieden we ook een podi-
um aan zowel de gearriveerde als
het opkomend bonsaitalent uit
heel Nederland.
Naar mijn idee een unieke combi-
natie van mooie bonsai, leuke en
verrassende demo's en bovenal
een hele gezellige dag.
Maar Bruno en het bestuur kun-
nen dit niet organiseren zonder
de hulp van de vele vrijwilligers
binnen onze vereniging.
Opbouwen, surveilleren, afbre-
ken, demonstreren, de grootse
loterij, noem maar op, enorm veel
taken die gedaan moeten worden
om dit evenement tot een succes
te maken.

De vele vrijwilligers binnen onze
vereniging maar ook in sommige
gevallen het hele gezin die zich
hier voor inzetten wil ik op voor-
hand vast bedanken voor alles
wat jullie geheel belangeloos
doen, zonder jullie zou dit evene-
ment niet mogelijk zijn.
Bedankt.

Een bonsai groet en tot de 11e,

Een trotse voorzitter,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
11 april simultaan demo en verenigingsshow
16 mei demo Martin Bonvie (winnaar NTC EBA 2013)

20 juni verenigings ntc | werken aan eigen bomen
juli geen bijeenkomst ivm de vakantie

8 augustus werken aan eigen bomen

Boom van de maand
april geen boom van de maand i.v.m. show
mei azalea’s
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

vooruit kijkend
De bijeenkomst van 11 april staat
dit keer, zoals de laatste jaren, in
het teken van onze afdelingsten-
toonstelling/Demo. Ook dit jaar
gaan ± 10 deelnemers op het podi-
um hun kunsten vertonen. De
afgelopen 2 jaar was dit een echt
succes op nationaal niveau.
Het selecteren van de bomen t.b.v.
de tentoonstelling daar zijn we het
hele jaar mee bezig geweest, iede-
re bijeenkomst werden de meege-
brachte bomen bekeken, omdat we
natuurlijk het allerbeste van
zoveel mogelijk leden willen laten
zien. 
Uiteindelijk zal het weer een uit-
daging worden om alle bomen op
de juiste plek, in harmonie, met de
andere opstellingen neer te zetten.
We hebben zeker vertrouwen dat
het ook dit jaar weer gaat lukken.
Te beginnen met de vele vrijwilli-
gers die zich hebben opgegeven
om de zaal weer klaar te maken
voor dit evenement.
Naast dit alles hebben we natuur-
lijk ook weer een grootse loterij,
met kans van ± 1 op 6. De lootjes
zijn zoals gewoonlijk 50 eurocent
per stuk, dus kopen die loten!!
Iedereen is welkom dus ook vrien-
den en familie als ze mee willen
en geïnteresseerd zijn en de toe-
gang is ook dit jaar weer gratis.

We wensen jullie een inspirerende
bonsai dag.
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Tijdens onze manifestatie is er
uiteraard ook weer een prijzen
tafel met dit keer meer dan 160
prijzen, eigenlijk te veel om op te
noemen. Waaronder hele mooie
superprijzen. Alleen daarvoor zou
je al even langs moeten komen in
Leersum. 
De lootjes kosten ook nu 50 cent
met een winkans van ± 1 op 6!

berberis • set tuin fakkels • azalea
• beker (koffie voor onderweg) •
vuurdoorn • kaars in glas • acer
buergerianum • azalea • bonsai
boek graig coussins • malus •
pseudo larix • acer • zakje kanu-
ma • punica • zakje akadama •
loropetalum • japans bord • zakje
kiryu • zakje mest • iep • cadeau-
setje thee • 12 delige sushi set •
accentpotje gerard van roekel 2 x •
bonsaischaar 5 x • hamer • blauwe
pot met deksel • bonsai schaal • 
2 schilderijtjes • zwarte doos ser-
veerset • klein schilderijtje • 
koffie/thee bereider • set vlees-
mes/vork • bio ethanol sierbran-
der • boeddha 2 stuks • rood setje
met kammetje enz. • iep • mest 2 x
• 12 x bonsai magazine in kaft • 
10 x bonsai europe in kaft • 4 tijd-
schriften bonsai europe • boek
kamerbonsai • boek hydro cultuur
enz. • schilderijtje japanse kers •
grow your own pesto • snijplankje
bamboe • boekenlegger • set blau-

we kommetjes • metalen emmer 
5 x • keycord 10 x • schaal 7 x • pot
8 x • blauwe pot met deksel • sushi
set • lijst met afbeelding • kalen-
der • tekening bruno 3 x • place
mats japanse tekens • grote pen-
seelpot ossen • bakje met kleine
bakjes • pagode theelicht • groot
penseelpotje lieveheersbeestje •
zijde mini portemonnee • setje
boeddha rood 2x • setje boeddha
bruin 3x • theebeker 2 x • mini
rijstkommetjes 4x • vaas oosterse
tekens • rijst kommen sushi set
zwart 2 pers • bonbon/koekdoos •
grote rode portemonnee • aarde -
werkvaas vlechtwerk • kraanvo-
gels hout paartje • kraanvogels
hout/metaal paartje • kraanvo-
gels metaal vierkante voet •
kraanvogel metaal ronde voet •
bonsai boek martina hop • bonsai

boek peter chan •

fotoboek in doos 2 x • bonsai potje
3 x • bonsai potje met onderzetter
• wierookdoosje • 5 vaasjes in
groen doosje • 4 vaasjes in paars
doosje • 6 vaasjes gekleurd • luxe
doos eetstokjes 1 pers. • luxe doos
eetstokjes 2 pers. • luxe sushi set 4
pers. • luxe sushi set 4 pers. • boek-
je oosterse wijsheid • set gele vaas-
jes • oranje doos thee set • set rijst-
kommen 3 x • set eetstokjes 2 x •
satsuma bord 2 x • set place
mats+servetten 4 pers • koeltas • 3
delige thee servies • zaklampje •
theelicht houder • fotolijst 2 x •
bidon • luxe fotolijst • calculator •
forever friends fotolijst 2 x • wie-
rook 2 x • oosterse kaarten met
enveloppe • safety hamer voor in
de auto • fotoboek • glazenset 4
stuks • set met kippen • hambur-
ger set met dienblad en mand •
kimono • sloffen • eetstokjes •

De prijs van de maand

Tijdens de Koi show in Rijswijk in
het weekend van 28 en 29 maart
heeft Midden Nederland zich
wederom gepresenteerd met een
informatie stand/mini show.
Hoewel het op de zaterdag min-
der druk was werd onze stand op
de zondag druk bezocht door vele
belangstellenden.

Shinkokai Koi show 
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Op de bijeenkomst van maart was
er weer volop ruimte om aan
eigen bomen te werken. En daar
werd dan ook weer volop gebruik
van gemaakt op deze gezellige
clubmiddag. De leden die mee
hadden gedaan aan de workshop
pottenbakken zagen hun potjes,
nu gebakken, weer terug. Dankzij
het vakmaanschap van Gerard
waren alle potjes heel gebleven
bij het bakken. Iedereen kon in
overleg met Gerard het glazuur
uitkiezen voor zijn potjes. Gerard
gaat ze glazuren en voor de twee-
de keer bakken. Tijdens een vol-
gende bijeenkomst kan iedereen
dan zijn potjes mee naar huis
nemen om er een mooie mame of
kusamono in te plaatsen. We zijn
benieuwd naar het resultaat.
Uiteraard werd er ook weer de
verloting gehouden en de geluk-
kige winnaars gingen weer met
een leuke prijs naar huis.
Al met al weer een bijzonder
geslaagde middag!

Terugblik bijeenkomst maart
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Foto’s van Piet Dekkers
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Masterclass Urushibata
Donderdagavond 2 april gaf Taiga
Urushibata voor de 2e keer een
masterclass in Leersum. Vorig jaar
was dit op uitnodiging van de
NBV, waarbij het moeilijk bleek,
door hoge inschrijfkosten, vol-
doende aanmeldingen te krijgen.
Er werd dan ook besloten om dit
niet vaker te doen.
De bonsai verenigingen Midden
Nederland en Apeldoorn vonden
deze masterclass absoluut de
moeite waard om het dit jaar toch
opnieuw te gaan organiseren.
Beide verenigingen besloten dan
ook om gezamenlijk deze master-
class uitsluitend voor hun eigen
leden te organiseren waarbij de
leden gratis toegang hadden. 
Er waren dan ook veel leden op af
gekomen. In totaal waren er
ongeveer 40 belangstellenden
aanwezig en een flink aantal
heeft van de gelegenheid gebruik
gemaakt om bomen ter bespre-
king mee te nemen. Urushibata
heeft alle meegebrachte bomen
besproken, de een wat uitgebrei-
der dan de ander maar altijd met
heel veel kennis en een flinke
dosis humor. Het is altijd bijzon-
der om een masterclass van Taiga
Urushibata bij te wonen en fan-
tastisch om hem te horen spreken
over bonsai. Wanneer je dit nooit
hebt meegemaakt kun je hier
eigenlijk geen voorstelling van
maken over hoe leuk en leerzaam
deze avond wel niet is geweest. Ik
zou tot slot dan ook iedereen wil-
len aanraden om, wanneer de
gelegenheid zich weer voordoet,
hier absoluut naar toe te gaan.

Foto’s van Koert de Wit

Bibliotheek
Let op! Tijdens onze simultaan
demonstratie en verenigings-
show in april zal de bibliotheek
niet geopend zijn.
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Foto’s van Piet DekkersBomen van onze leden
Ook in maart waren er gelukkig
weer heel wat leden die de moei-
te namen om hun bomen mee te
nemen naar de bijeenkomst om
ze aan ons te laten zien. Daar zijn
we altijd erg blij mee. Iedereen
krijgt zo een mooi beeld van de
kwaliteit van de bomen van onze
leden. Ook deze middag stonden
er weer juweeltjes bij. Dus blijf
vooral de moeite nemen om je
bomen mee te nemen. tenslotte
zijn we toch een bonsaivereni-
ging. Bovendien doe je voor elke
meegebrachte boom een keer
mee in de verloting!
Menemen dus die boom!



Leersum zaterdag 11 april              gratis toegang!

simultaan demo 
bonsai show
o.l.v. Bruno Wijman

10.00-17.00 bonsai tentoonstelling
12.30-15.30 demonstraties door ± 10 demonstratoren
De Binder, Hoflaan 29, Leersum

B O N S A I

vereniging
Midden Nederland
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Dit mag u niet 
missen!
Kom even langs en
geniet van een 
prachtige show, 
een spannende 
simultaan demo en 
een loterij met 
schitterende 
prijzen


