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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 grote tokonoma werd in maart
schitterend ingericht met een cas-
cade den van Gerard en een coto-
neaster van Bruno. Vergezeld door
een scroll en een mooi accentje

In de kleine tokonoma stond een
adembenemend mooie mame
opstelling van Ruud Simons.

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, april doet wat ie wil,
De knoppen knallen open en de
bladeren laten zich weer zien.
De larix veranderd van goud naar
gif groen.
Het is weer tijd dat de bladverlie-
zers ons belonen voor de goede
zorgen afgelopen winter.
Nieuw blad, nieuwe naaldjes er
bestaat voor mij niets mooiers.
We kunnen er niet meer omheen,
het voorjaar is begonnen.
Heerlijk.

Het groeiseizoen is dus net weer
begonnen en de komende maan-
den kunnen we werken aan de
ontwikkeling van de bomen.
Misschien wel aan de bomen die
dit jaar net niet geselecteerd
waren voor de show.
Of aan degene die er wel staan
om misschien nog een laatste
stapje te maken naar een grote
show als de Noelanders Trophy.
Hoe dan ook, de ontwikkeling
staat voor de deur.
Hoe de boom er eind van het jaar
voor staat hebben we de komen-

de maanden zelf in de hand.
Laat maar komen die tijd, maar
eerst genieten van al het moois
wat er te zien is tijdens de
komende verenigingsshow.

Tot de 16e,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
13 april masterclass Taiga Urushibata
16 april simultaandemo en verenigingsshow

21 mei accentpotjes met Gerard | verenigings ntc
28 mei Pinetum Hilversum (stand BVMN)
18 juni boomkeuring

juli geen bijeenkomst, vakantie
20 augustus werken aan eigen boom

Boom van de maand
april verenigingsshow
mei azalea’s
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Zaterdag 16 april is het dan einde-
lijk weer zover. Na een jaar voorbe-
reiden en plannen vindt voor de 4e
maal onze bonsaishow met simul-
taandemo plaats, het jaarlijkse
hoogtepunt van onze vereniging
waar ook weer mooie prijzen te
winnen zijn bij de verlotingstafel.
Tijdens deze show laten we zien
waar we het als vereniging alle-
maal voor doen; het gezamenlijk
neerzetten van een mooie en voor-
al gezellige bonsaishow waar
zoveel mogelijk mensen van
mogen genieten. Want uiteindelijk
draait het daar toch om, het met
zoveel mogelijk mensen samen
genieten van onze mooie hobby.
De show laat ook onze kracht in
het samenwerken zien want veel
van de opstellingen zijn een geza-
menlijke presentatie van verschil-
lende leden. Zo worden er in veel
opstellingen tafels, accenten en
zelfs potten onderling uitgeleend
om het beste uit de opstellingen te
halen. 
Net als voorgaande jaren zullen er
ook weer een groot aantal leden
van onze en andere verenigingen
binnen de NBV bij ons een grote
demoshow komen geven. Nieuw
dit jaar is dat de demonstrateurs
de mogelijkheid aangeboden heb-
ben gekregen om een opstelling te
plaatsen op onze show. Uiteraard
hopen we dat velen hier gebruik
van maken.
We zijn alle demonstrateurs zeer
dankbaar dat ze met veel plezier
bij ons geheel belangeloos willen
komen demonstreren. Hier mogen
we als vereniging absoluut trots
op zijn want zonder deze inzet en
samenwerking zou de show nooit
tot zo’n succes zijn geworden. 
Dus verzet al je afspraken en kom
zaterdag 16 april naar Leersum en
bewonder deze fantastische ten-
toonstelling en geniet van de
demonstraties.

Tijdens de mei bijeenkomst wordt
er een workshop potjes bakken
georganiseerd onder leiding van
onze eigen pottenbak expert
Gerard van Roekel.
Er is ruimte voor 10 deelnemers
en de kosten zijn € 15,- per deel-
nemer en kan worden overge-
maakt of contant betaald tijdens
de bijeenkomst. 
Opgeven voor deze workshop kan
bij Oscar Ramos imramos@hot-
mail.com 
Graag snel reageren ivm beperkt
aantal plekken.

Workshop
potjes bakken
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Tijdens onze manifestatie is er
ook dit keer weer een waar prij-
zengala met vele prijzen, onge-
veer 180 stuks, eigenlijk te veel
om op te noemen. Waaronder
hele mooie superprijzen. 
Alleen daarom is het al de moeite
waard om even langs te komen in
Leersum. De lootjes kosten ook nu
weer 50 cent. Dus je kunt wat
kansen wagen. De prijzen zijn
belangeloos ter beschikking
gesteld en de opbrengsten komen
geheel ten goede aan de kosten
van de manifestatie.

2x Acer • appeltje • prunus • aka-
dama grote zak • draad • kyriu •
kanuma • Draaischijf • Kimono •
4 stokjes met houder • Grote vaas •
Bonsaifocus tasjes • Bonsai boek
Peter Chan • Bonsai boek Werner
M Busch • Bonsai boek Han
Donkel • Bonsai boek
Martina Hop • Schaaltje
met onderzetter • Limo -
nadefles • Groentesnijder
• 4x Emmer • Accent
schaaltje Gerard • Grill -
pan • Potje • Azalea
kalender • Bierpul •
Aroma kaars • Aperitief
set • Kaars glaasjes • 
5x Bierglas • Kalender +
pennen • Koi kalender •
Bonsai bezem • Rol draad
2.5 mm • Rol draad 5. mm
• Knobbeltang • Snoei -
schaar • 5x Steen • Pakje
draad 3 mm • Pakje
draad 3.5 mm • Pakje
draad 4 mm • Pakje
draad 4.5 mm • 3x Tijd -
schriften • 16x Schaal/
bonsai pot • Zak mest •
Set met schaal-
tjes in doos •
Schop •

Harten potje met deksel • Japans
potje met deksel • Vaasje • Houten
doosje • Schaal • 6 Place mats •
Rode kimono • Onder -
zetters groot sprinkhaan •
2 Vaasjes • Set van 2 thee-
licht blokjes • Bonsai boek

Peter Chan

• Bonsai boek Cordon Owen •
Bonsai boek Colin Lewis •
Theeblikjes • Bewerkt vierkant
houten kistje • 2 x Doos in doos •
porseleinen kom • 4 Chinese groe-
ne kommetjes • 11x Potje met dek-

sel • Theepot • Set van 2 bloem-
potjes • 2x 2 Wijzen • Aquarel
Bruno • Koperen kraanvogel • 
2 Kraanvogels met hout •
Aarde werk kruikje roze •
Houten opberg doosje met eet-
stokjes • Chinese vaas • Rood

kistje • Beige kistje • Bonsai
kalender • Wit macramé

doosje met blauwe
bloem • Houten lepel-

doosje • Kurkentrek
set • Olijven schaaltje
• Houtenschaal met

thee lichtjes • 5x
Tekening Bruno • 2x

Japanse woodblok print
• Grote koi waaier • 3x
Bonsai schaal • 5x Keycord
• 10x Sleutelhanger • 

12x Zwart tasje • Pakje
draad 3 mm • Grote

onderzetter sprink-
haan • shampo •

grote zak aka-
dama • 
2x malus •

kalender •
schaal

Prijs van de maand

de prijzentafel van vorig jaar
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Terugblik bijeenkomst maart
In maart was er een workshop van
Bruno met Pinus sylvestres
Globosa en het werken aan eigen
bo men in de kleine vergaderruim-
te.
Zoals eerder vermeld had Bruno
weer voor mooi materiaal gezorgd,
en Riccardo wilde graag de twee-
stam.
De anderen hebben lootjes getrok-
ken en kregen op die manier ook
een mooie boom, zonder dat ze
hoefden te kiezen, wat iedereen
ook wel fijn vond.
Daarna ging men lekker aan de
gang, snoeien, bedraden, en daar-
na voor het lastige takken zetten.
Met de adviezen van Bruno en af
en toe wat hulp kwam iedereen er
wel uit en stonden er aan het eind
van de workshop zes mooie
Bonsai.

In het andere gedeelte van de zaal
waren de overige leden, die in
grote getale waren gekomen, ook
lekker druk in de weer met hun
eigen bomen.
Hier hield Bruno ook een oogje in
het zeil, zodat iedereen toch fijn
aan het werk kon zijn met snoei-
en, bedraden en stylen van de
bomen. Een beetje gezellig kletsen,
wat advies, en voor je het weet is
de middag weer voorbij.
Deze middag had Bob flink wat
mooie schaal tjes op de verkoop -
tafel gezet en sommige leden gin-
gen dan ook met een mooie aan-
winst naar huis, en Bob was blij
dat er wat werd meegenomen
zodat iedereen uiteindelijk met
een goed gevoel weer naar huis
ging. Al met al was het weer een
gezellige middag. De volgende
keer hebben we natuurlijk de
Verenigings tentoonstelling en
uiteraard de demonstratie.
We hopen dat veel mensen de
moeite nemen om een kijkje te
komen nemen.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Spirit of shohin
Op 2 en 3 april j.l. werd Spirit of
Shohin gehouden in Surrey
Engeland. Voor de eerste maal is
deze show georganiseerd, een
show speciaal voor de kleinere
bomen. 
Mame, shohin en kifu/chuhin
waren hier vertegenwoordigd.
Naast de ongeveer 35 hoogstaande
opstellingen was ook de handel
ruimschoots vertegenwoordigd.
De show vond plaats in een gewel-
dig mooie engelse tuin, de RHS
Wisley. Het leek haast meer een
park dan een tuin, zo groots en
overweldigend mooi.
Bruno, Rijn Becude en ikzelf zijn
vrijdag 1 april in alle vroegte ver-
trokken om dezelfde dag nog onze
toegelaten opstellingen te kunnen
plaatsen. In totaal hadden we 8
opstellingen staan.

Hier een foto collage van wat prijs-
winnende bomen en presentaties.

Bob van Ruitenbeek

� 1e prijs mame, Eleagnus met
Acer buergerianum van Ritta
Cooper

� 2e prijs mame, Pinus parviflora
met Calluna vulgaris van Bruno
Wijman

� 1e prijs shohin, 5 punts opstel-
ling van Mark en Ritta Cooper

� 2e prijs shohin, 3 punts opstel-
ling van Mark en Ritta Cooper
+ Special Taiga Urushibata
award

� 1e prijs chuhin, Taxus van John
Pitt

� 2e prijs chuhin, Rhododendron
indicum, eigenaar ?

� beste accent plant Saxifraga van
Andy Jordan

	 beste boom-pot combinatie,
Pinus parviflora met nakawa -
tari chinese antieke schaal, 
Bob van Ruitenbeek

�

�

�



7Bonsaivereniging Midden Nederland | april 2016

Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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&bonsai show
simultaan demo
o.l.v. Bruno Wijman

Enkele demonstratiebomen:

Leersum 
zaterdag 16 april

gratis 
toegang!

De Binder, Hoflaan 29, Leersum

demonstraties door 17 demonstratoren*

Rijn Bécude | Ron Hermeling | Bob van Ruitenbeek | Martin Bonvie | Astrid Nijboer | Theo Velthuis
Roel Dekker | Hans Mol | Harrie de Vaan | Barry van Salfischberger | Oscar Ramos | Deavid Ramos
Stef de Graauw | Riccardo Marchi | Bas Wiersma | Michal Mokrý | Gert Willemse

*

10.00-17.00
bonsai show

12.30-15.30
demonstraties


