
Bonsaivereniging Midden Nederland | december 2015 1

nieuwsbrief dec. 2015

B O N S A I

vereniging
Midden Nederland

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: Oscar Ramos
06- 255 837 88, imramos@hotmail.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

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 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 ingericht
door Piet Dekkers met een literaat.
In de kleine tokonoma stond een
Cotoneaster horizontalis van
Bruno met een Zelkova als bij-
boom en uiteraard weer een door
hem zelf vervaardigde scroll.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
demo Bart Verstappen

De grote tokonoma wordt inge-
richt door Bart en Bruno. 
De kleine tokonoma met een loof-
boom door Nol.

Tokonoma
van december



Beste leden, het jaar is weer voor-
bij gevlogen.
De laatste bijeenkomst staat weer
voor de deur.
De sint is weer het land uit en de
kerstboom staat weer in huis.

De donkere dagen worden weer
verlicht met fonkelende kaarsen
en lampjes.

Wat betreft het bonsai jaar is het
voor onze vereniging weer een

geslaagd jaar geweest.
Van de enorm hoge kwaliteit van
onze bomen die de verenigings-
show sierden, tot de bonsai in
wording waar we aan hebben
gewerkt op de werkmiddagen.
De inspirerende boombesprekin-
gen en demo's, het potjes bakken
met Gerard en de cursus avon-
den.
Tijdens veel middagen ben ik

aanwezig geweest en wat mij
op viel was de gezelligheid, de
samenhorigheid en de wil

van een ieder om een ander
verder te helpen met wat

dan ook.

Op naar de afsluiter van een
prachtig jaar, de demo van

Bart Verstappen.
Ongetwijfeld weer een bij-
zonder leerzame en inspire-

rende middag.
Ik heb er nu al zin in.

Voor iedereen die ik niet meer zie,
heerlijke kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2016.
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
19 december demo Bart Verstappen

16 januari nieuwjaarsreceptie en demo Bruno
23+24 januari Noelanders Trophy Genk België

20 februari ALV en tentoonstellingsbomen
19 maart workshop Pinus door Bruno | werk eigen boom
24 maart thema avond Bruno enten en marcotten
2+3 april Spirit of Shohin Surrey GB

13 april masterclass Taiga Urushibata
16 april simultaandemo en verenigingsshow

21 mei accentpotjes met Gerard | verenigings ntc
werk aan eigen boom

18 juni boomkeuring

Boom van de maand
december winterbeeld

januari naaldboom

verenigingsshow
2016
Ook in december is er 
de selectie van bonsai
voor onze show in april.
Dus aarzel niet en breng
uw mooiste kandidaten
mee op zaterdag!

Contributie 
De contributie voor het jaar 2016
is wederom ongewijzigd en
bedraagt 1 45,-. Maak het bedrag
s.v.p. over op gironummer 
nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal  contant aan
de penningmeester op de bijeen-
komst in Leersum. 

Vooruit kijkend
Zaterdag 19 december de laatste
bijeenkomst van dit jaar. Er was
dit jaar weer veel georganiseerd
voor onze leden en dat wordt
afgesloten met een demo van Bart
Verstappen. Al eerder was Bart bij 
ons te gast met een interessante
demo, dus succes verzekerd. Bart
verzorgd deze middag samen met
Bruno (accesoires) de grote toko-
noma. De kleine tokonoma  zal
worden ingericht door Nol die ons
gaat verrassen. Ook kunnen er in
de pauze loten worden gekocht
voor de verloting. Nog steeds wor-
den er bomen geselecteerd voor
de april show, dus neem mee die
mooie bomen. 



Prijs van de maand
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In december zijn er ook weer zeer
mooie prijzen te winnen.
O.a. twee mooie potjes, een 
Larix kaempferi gestyled door
Bruno en beschikbaar gesteld 
door Dick Dreven, een juniperus
‘Mint Julip’, een klein groepje
haagbeuken, een leuke shohin,
mest en weer wat tijdschriften.
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Terugblik bijeenkomst november
Er was weer een grote opkomst tij-
dens de afgelopen bijeenkomst. Er
werd enthousiast gewerkt aan de
meegebrachte bomen en er wer-
den veel nuttige adviezen gege-
ven. Ook werden er weer flink wat
lootjes verkocht, want er stonden
een paar mooie prijsjes op de tafel
(aanrecht deze keer). Voor degene
die geen bomen meegenomen
hadden was het een gezellige mid-
dag om met elkaar over onze geza-
menlijke hobby tips en wetens-
waardigheden uit te wisselen. 
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Foto’s van Piet Dekkers
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Tijdens de jaarlijkse najaarssale bij
Lodder konden we dit jaar ook
genieten van de NBV show en de
new talent wedstrijd.
Midden Nederland mocht natuur-
lijk niet ontbreken bij dit evene-
ment.
We kregen de mogelijkheid om
vier bomen op te stellen op de
show. Hiervoor waren de prijswin-
naars van onze verenigingsshow
in april geselecteerd met daar-
naast nog een prachtige shohin
compositie van Bruno.
Het was een mooie show en als
vereniging hebben we laten zien
dat we over geweldige kwaliteits
bomen beschikken.
Dit heeft geleid tot 2 nominaties 
( 1 voor loofboom en 1 voor shohin)
en de eerste prijs shohin.
Tevens heeft Bruno nog de eerste
prijs naaldboom gehaald met een
Lariks die hij met de vereniging
Apeldoorn had staan.

Gert Willemse had de eer om onze
club te vertegenwoordigen tijdens
de new talent wedstrijd.
Aan deze wedstrijd deden zes deel-
nemers mee en ik moet zeggen dat
er enkele bijzonder mooie resulta-
ten uit gekomen zijn.
Helaas is Gert ondanks een mooi
eindresultaat niet de winnaar
geworden, maar toch vind ik dat
we trots kunnen zijn op het door
Gert neergezette eindresultaat.
Ook voor komend jaar zijn wij
weer op zoek naar een deelnemer
voor de ntc.
We gaan weer een interne ntc hou-
den hiervoor, heb je interesse om
ook eens mee te doen geef je dan
op bij Bruno of het bestuur.

Wat we zeer zeker niet mogen ver-
geten en waar iedereen die er
geweest is niet om heen kon is
onze mooie promotie stand.
In de grote hal vlak naast de cate-

ring hadden we een prachtig
kraampje met onze banners, fol-
ders, flyers en nieuwsbrieven.
Deze stand is de gehele dag
bemand geweest door Casper maar
toch vooral Edith.
Mijn dank voor jullie nimmer afla-
tende inzet voor onze club.

Bob van Ruitenbeek

Nederlandse Bonsaishow + NTC bij Lodder

beste naaldboom
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek

nominatie shohin

nominatie loofboom

beste shohin
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Nederlandse Bonsaishow + NTC bij Lodder

beste loofboom
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Na vele maanden van oefenen bij
Bruno was het eindelijk zover. 
De najaar sale bij de firma Lodder,
met de NTC. Omdat ik ook graag de
sale wilde bekijken was ik al vroeg
aanwezig. Rond 8.00 uur, eerst een
shagje roken met een andere vroe-
ge kandidaat uit Apeldoorn (Tom -
my).
Samen zijn we op ons gemak naar
binnen gegaan en hebben er rustig
rondgekeken. Bomen en boompjes
genoeg maar helaas zat er voor mij
niets bij. Ondertussen waren de
andere kandidaten ook al binnen
en om half tien hebben we ons
bij Bruno en Rein gemeld.
Na de uitleg was het tijd om de
lootjes te trekken voor de boom
waar je mee aan het werk moest.
Gelukkig had ik een redelijke
boom, hoewel hij volgens enkele
toch vrij lastig was. Door al het
oefenen bij Bruno voelde ik me
toch aardig op mijn gemak.

Tien uur en de NTC nam een aan-
vang. Boom goed bekijken, wortel-
voet opzoeken, snoeien en bedra-
den en tot slot alle takken netjes
op zijn plaats zetten. Toch altijd
weer lastig hoor!
Al met al waren de drie uur gauw
voorbij en was het al weer tijd.
Gelukkig had ik mijn boom nog op
tijd af met nog een kleine tien
minuten over en zat het erop. Nu
was het tijd om te wachten totdat
om half vier de winnaar bekend
ge maakt zou worden.
Met Marian ben ik nog even door
de sale gelopen, en hebben we
toch nog een mooie pot gekocht.
Na nog een poosje met verschillen-
de mensen gesproken te hebben,
werd het uiteindelijk half vier en
tijd voor de bekendmaking van de
winnaar. Helaas ben ik het niet
geworden maar Dan Snipes, ik
hoop dat hij in Hongarije mis-
schien wel voor een Nederlands

succes kan zorgen. Ik wens hem in
ieder geval heel veel succes daar-
bij.
Verder wil ik degene bedanken
voor alle raad en adviezen en aan-
moedigingen. Mensen bedankt,
het doet je enorm goed. Bovenal
wil ik Bruno heel hartelijk bedan-
ken voor al het oefenen en uitleg-
gen van alles. Ik heb in die paar
maanden erg veel bijgeleerd en
alles tot en met de NTC was een
hele goede ervaring voor mij. Ik
hoop in de toekomst hierdoor toch
een nog betere bonsaiïst te wor-
den.

Verder wil ik iedereen heel veel
succes en plezier wensen met onze
mooie hobby.

Gert Willemse

November 2015 NTC in Harmelen

publieksprijs
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Foto’s van de 89e Kokufu ten
Ook in deze nieuwsbrief

weer een aantal mooie
foto’s die Bob nam van

de geweldige bonsai
op de Kokufu ten in

Tokyo tijdens
zijn laatste
japanreis.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Als je eens tijd over hebt is het
altijd leuk en leerzaam om je op
internet met bonsai bezig te hou-
den. Je kunt dan natuurlijk de
pagina met links op onze site
gebruiken. Maar wanneer je bij
Google wat zoektermen intikt die

met bonsai te maken hebben kom
je ook de meest interessante pagi-
na’s tegen. Zo kwam Ruud John op
deze pagina terecht. Als je het zelf
eens wilt lezen en alle foto’s bekij-
ken, ga dan naar de link onderaan
de pagina.

http://ibonsaiclub.forumotion.com/t14352-a-special-and-unexpected-yamadori-experience

World wide bonsaiweb


