
Bonsaivereniging Midden Nederland | augustus 2019 1

nieuwsbrief aug. 2019

Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com

Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Secretaris: Ruud van Woudenberg
06 - 235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42, 
gj_m.willemse@casema.nl

Algemene zaken en bibliotheek: 
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Iban: nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging 
Midden Nederland

www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 147,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

In de grote tokonoma stond in
juni de liguster van Jaqueline die
tijdens de aprilshow beste loof-
boom was.
In de kleine tokonoma stond een
mooie shohin opstelling van
Michal met verschillende Lonicera
nitida’s.

Tokonoma
van de maand 

In de grote tokonoma staat in
augustus de prijswinnende Larix
van Frank Oosthoek.
In de kleine tokonoma zet Casper
een mooie Deshojo neer.

Tokonoma
van augustus

Vooruit kijkend
inloopmiddag
werk aan eigen boom



Belangrijke data
10 augustus inloopmiddag | werken aan eigen boom

21 september lezing Bruno over gulden snede
19 oktober demo Bart Verstappen

2-3 november Eda Uchi Kai, Servaasplein 14 Diepenbeek België
9 november werken aan eigen boom let op! 2e week ! 

23 november NBS en landelijke NTC, Lodder Bonsai, Harmelen 
21 december Lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven 

Boom van de maand
augustus groepsbeplanting

september shohin
oktober jin en shari

november vruchtbomen

Bonsai U krijgt 10% korting in de internet -
winkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de  speciaal voor onze 
vereniging bestaande kortingscode
invult:  BVMN2019www.bonsaiplaza.com

Beste leden, het tweede deel van
ons verenigingsjaar staat weer op
het punt van beginnen. 
Na een zomerstop waar de bonsai
en wij zelf het soms flink te verdu-
ren kregen van moeder natuur
mogen we weer aan de slag. 
Hopelijk hebben uw bonsai de
extreme temperaturen en soms
zware neerslag doorstaan. 

Ondanks dat onze zomerstop er
weer op zit is dat met de zomer
hopelijk nog niet het geval. 
Een goed moment om de bonsai
nog eens een keer te mesten en
vol gebruik te maken van het
groeiseizoen om zo optimale ont-
wikkeling te realiseren dit jaar. 
Als uw boom nu zo mooi is gewor-
den dat u denkt dat hij wel eens
op onze april show zou kunnen
schitteren, neem de boom dan
zeker mee en wie weet wordt ie
geselecteerd voor komend jaar. 
Er zijn nog wat plaatsen vacant. 

Let op! De komende bijeenkomst
is een week vroeger dan u gewend
bent, dit in verband met het bloe-
mencorso in Leersum. 

Tot de 10e,

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter Vooruit kijkend
Na de vakantieperiode gaan we
weer met frisse moed het tweede
gedeelte van het bonsai-jaar in.
Voor de komende bijeenkomst op
10 augustus is iedereen die niet op
vakantie is, weer welkom op onze
zomerse bijeenkomst. Men kan dan
weer enthousiast gaan werken aan
eigen bomen. Bomen die na de
vakantieperiode wellicht weer
eens extra aandacht nodig hebben.
Zoals altijd zal er ook nu weer een
mooie verloting zijn met nuttige
en mooie prijzen. We rekenen weer
op een grote opkomst zodat het
toch de moeite waard is om ook in
de zomerse maand augustus een
bijeenkomst te organiseren. En als
het weer het toelaat kunnen we
fijn buiten zitten! Het wordt vast
weer een gezellige middag!

→

Draag de badge
We willen natuurlijk graag onze
bijeenkomsten in De Binder op
tijd beginnen. Dus het is fijn als u
op tijd kunt komen. Maar we 
willen ook graag iedereen bij
naam noemen, dus draag uw
badge met ledenkaart svp zicht-
baar. Zaal open 12:30 uur.

Op de komende bijeenkomst is
de winkel van BasBonsai niet
aanwezig!
Op onze bijeenkomst in sep-
tember zal er, door omstandig-
heden, geen bibliotheek zijn.



Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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De prijzentafel is deze bijeen-
komst weer goed gevuld. Een
boom gedoneerd door Ron, twee
bomen gedoneerd door Bruno,
drie mooie potjes, een slijpsteen-
tje, een kleine worteltafel en een
zakje met 10 mestkorfjes.
Dus zeker weer de moeite waard
om wat lootjes te kopen!

Prijs van de maand
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Terugblik bijeenkomst juni
Tijdens de bijeenkomst van afgelo-
pen juni hebben we weer mogen
genieten van onze verenigings-NTC
(New Talent Contest). Dit jaar 
stapten een zestal leden de ring in
om te strijden voor de overwinning.
Bruno had ook dit jaar weer voor
prachtig materiaal gezorgd. De
jeneverbessen werden met open
armen ontvangen.

Na drie uur zwoegen van de NTC-
ers en een lang overleg van de jury
is Nino Perniciaro uit de bus geko-
men als Nieuw Talent van onze ver-
eniging voor 2019. Hij zal onze ver-
eniging dan ook gaan vertegen-
woordigen tijdens de landelijke
NTC in november bij Lodder. Wij
wensen Nino veel succes, maar
bovenal plezier toe op dit landelijke
podium. Thijmen Lebbink werd
tweede en is dus de reserve kandi-
daat voor de landelijke NTC.
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Foto’s van Piet Dekkers en Bianca Landers
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Terugblik bijeenkomst juni
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Foto’s van Piet Dekkers en Bianca Landers
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EBA 2019 Albi Frankrijk
Erik van der Kamp vertegenwoor-
digde Nederland op 10 mei in Albi
tijdens de Europese new talent
contest. Erik werd in Albi begeleid
door Bruno Wijman en Rijn
Bécude.
Van de 11 kandidaten werd Erik
vierde, geen slechte prestatie op
dit europees niveau!
Tijdens de EBA is er natuurlijk ook
een geweldige bonsaishow. Een
paar foto’s van de bomen kun je
hier bewonderen.

Foto’s van Erik van der Kamp


