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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 werden in januari
door Bruno ingericht. In de grote
tokonoma een prachtige Cotone -
aster met een Ulmus. In de kleine
tokonoma een Hinoki Sekka
(dwerg vorm Chamae cyparis obtu-
sa) met een Acer buergerianum

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
proefopstellingen show

Beide tokonoma’s zullen deze
maand gebruikt worden voor de
proefopstellingen voor onze
 verenigingsshow in april.

Tokonoma
van februari 

Zaterdag een iets andere bijeen-
komst als gewoonlijk, de 2 tokono-
ma's zullen deze middag gebruikt
worden voor opstellingen die
geselecteerd zijn voor de april
 tentoonstelling/demo. We zullen
deze dag al geïnspireerd zijn door
de Noelanders trofee van 14 en 15
februari om het beste uit onze
presentaties te halen. Het is dus
deze dag belangrijk om te weten
wat er nog precies nodig is aan de
laatste werkzaamheden, meubi-
lair, accenten e.d. 
Ook toch nog een dringende
oproep om nog eens goed te
 kijken naar jullie bonsaicollectie,
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Beste leden, een goed begin van
het nieuwe jaar.
Voor mij is het jaar goed begon-
nen en zaten de afgelopen weken
vol met nieuwe bonsai belevenis-
sen. Begin januari ben ik naar
Japan gegaan om weer in de leer
te gaan bij  mijn bonsaileraar in
Shizuoka. Nobuishi en Taiga
Urushibata van de international
bonsai school en tuin Taisho-en.
Voor mij inmiddels de 3e keer
maar dit blijft keer na keer gewel-
dig. Om tussen en aan deze
geweldige bomen te mogen wer-
ken onder begeleiding van 2 van
de grootste meesters is een droom
die wederom uit kwam.
Daarnaast heb ik de gelegenheid
gehad om begin januari naar de
gafu-ten te gaan. Dit is de groot-

ste shohin show ter wereld die
jaarlijks word gehouden in Kyoto.
Tevens ben ik in februari nog 2
keer naar de kokufu-ten geweest.
Die werd dit jaar gehouden van 
5-8 en van 10-13 februari.
Twee delen waar tussendoor vrij-
wel alle van de 180 opstellingen
werden gewisseld voor nieuwe
bomen, dit omdat na de verbou-
wing het Tokyo Metropolitan Art
Museum te klein is geworden.
Tijdens de show is er ook een
prachtige bonsaimarkt genaamd
de Green Club waar van alles te
koop is van startmateriaal tot
bomen van de show uit het verle-
den. Na mijn laatste dag in Japan
snel naar huis voor de Noelanders
Trophy afgelopen weekend. Ook
dit was weer een enorm succes. 
Vier opstellingen van onze ver-
eniging waren er te bewonderen.
Als kers op de taart heb ik ook
nog de 2e prijs gewonnen.
Al met al een aantal geweldige
inspirerende bonsai weken.

Tot op de bijeenkomst,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 februari proefopstellingen voor verenigingsshow
7-8 maart open dagen/voorjaarssale Lodder

op zaterdag 7 maart 15.00 uur gezamenlijk 
afrekenen voor de ledenkorting

28-29 maart Shinkokai Koi show Rijswijk
21 maart glazuur uitkiezen | werken aan eigen bomen

2 april masterclass Taiga Urushibata
op vertoning van hun lidmaatschapkaart 
hebben onze leden gratis toegang

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

Boom van de maand
februari winterbloeiers

maart literati
februari geen boom van de maand i.v.m. show 11 april

shohincursus
De shohin cursus gaat definitief
door op de volgende donderdag-
avonden; 5 en 19 maart, 16 april en
7 mei. De cursus wordt gegeven in
De Binder, Hoflaan 29 te Leersum.
De cursus begint om 19:30 en
duurt tot 22:00 uur. Er zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar! Dé
kans om je in dit facet van bonsai
verder te bekwamen!
Het cursusgeld voor deze 4 avon-
den bedraagt €60,- en kan worden
overgemaakt op: 
IBAN: NL64 INGB 0006 5603 36.
Vergeet niet om shohin bonsai en
materiaal mee te nemen.
Mocht er iemand eerder willen
komen om files te ontlopen en
voor de cursus begint wat te kun-
nen eten, de Binder is over het
algemeen al vanaf 14:00 uur
geopend. Verder zitten er in de
buurt ook restaurants en snack-
bars.

Contributie
Als u uw contributie nog niet
betaald hebt, onderneem
dan nu s.v.p. aktie !!!
De contributie voor het jaar 2015
is wederom ongewijzigd en
bedraagt 1 45,-. Maak het bedrag
s.v.p. snel over op gironummer
nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland. 

of er niet nog iets tussen staat wat
misschien voor iedereen de moei-
te waard is, dus neem mee die
mooie bomen, dan kunnen we ze
nog toevoegen aan de selectie.
Tenslotte is het een afdelingsten-
toonstelling van en voor iedereen
van onze club.

vervolg van pagina 1
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Deze bijeenkomst staat er op de
prijzentafel een mooie vuurdoorn
met een forse stam met mooie
beweging waar je echt iets moois
van kunt maken. Nu het weer tijd
wordt om te verpotten wordt er
ook akadama verloot. Verder nog
een mooi schaaltje, een accentpot-
je en wat bonsaitijdschriften.
De moeite waard dus!

De prijs van de maand

verenigings-
show 2015
In februari is de laatse
selectiemiddag van
bonsai voor onze show
in april. Breng bomen
en toebehoren mee op
zaterdag!

voorjaarscursus
Beginnerscursus niveau 1
Gaat wegens te weinig belang-
stelling niet door. Degene die
ingeschreven hadden worden
geplaatst bij de niveau 2 cursus.

Gevorderdencursus niveau 2
Deze cursusavonden worden
gehouden in De Binder in
Leersum en worden gegeven door
Bruno Wijman. Het vindt plaats
op de volgende donderdagavon-
den van half acht tot tien uur:
26 februari, 12-26 maart, 9-23 april

De kosten bedragen 75,- euro voor
de vijf avonden, te voldoen voor
het begin van de 1e avond op; 
Iban: nl64 ingb 0006 5603 36. Er
zijn nog een paar plaatsen be -
schikbaar. Meld je snel aan bij
Oscar; imramos@hotmail.com In maart staat op de agenda, het

glazuren van de in september
gemaakte potjes.
Helaas kan er dan niet worden
geglazuurd, omdat het technisch
niet mogelijk is. De glazuur moet
een bepaalde tijd drogen, en dan
kunnen de potjes niet vervoerd
worden. Gerard neemt alle potjes
mee naar de verenigingsmiddag,
met voorbeelden van geglazuurde
potjes, de gekleurde potjes heb-
ben een nummer, je kunt dan
aangeven wat je graag voor gla-
zuur op je potje wil laten aan-
brengen. 

Gerard gaat dan persoonlijk alle
potjes van glazuur voorzien. Wel
met die verstande dat glazuren
altijd een verrassing kan zijn, ook
als de meester het zelf doet.
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De bijeenkomst van januari was
zoals gebruikelijk voor een deel
bestemd voor de algemene leden-
vergadering. Omdat onze voorzit-
ter nog in Japan de boompjes aan
het buiten zetten was, werd de
vergadering voorgezeten door Nol.
Dankzij de inspanningen van de
penningmeester en secretaris ver-
liep de vergadering voorspoedig.
De notulen van de vergadering
heeft u inmiddels ontvangen. Na
de vergadering was er ruimte voor
de nieuwjaarsborrel, hapjes en
gezellige praatjes. Ondertussen
gaf Bruno een demonstratie met
een jeneverbes die ook door leden
van andere bonsaiverenigingen
werd bijgewoond. Deze waren
aanwezig omdat zij in de ochtend
de bijzondere vergadering van de
Nederlandse Bonsai Vereniging
hadden bijgewoond.
Bij zijn demo werd Bruno gehol-
pen door Michal Mokry, een van
de nieuwe enthousiaste leden van
onze vereniging. 

Terugblik bijeenkomst januari

kwartaalavond
Na het succes van de eerste kwar-
taalbijeenkomst die Bruno organi-
seerde, worden er nog drie georga-
niseerd door hem. Op 25 maart de
eerste, met als onderwerp Bunjin.
Op 25 juni en 24 september volgen
er nog twee. De onderwerpen van
die avonden worden nog bekend
gemaakt. De avonden zijn in De
Binder te Leersum en toegankelijk
voor alle leden van de NBV. 
Je hoeft je van te voren niet op te
geven en de kosten bedragen € 5,-
per avond, te voldoen tijdens de
avond. Het is uiteraard de bedoe-
ling dat je bomen meeneemt die
passen bij het onderwerp van die
avond. Zie het decembernummer
van onze nieuwsbrief voor een
verslag van de eerste avond.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Bomen van onze leden
Bij de bijeenkomst in januari
waren er helaas niet zoveel
bomen meegebracht. Daarom op
deze pagina’s een willekeurige
selectie van wat bomen van onze
leden  tijdens een vorige vereni-
gingsshow in april. Schitterende
bomen waar we als vereniging
trots op mogen zijn.
We zijn nu al benieuwd wat er tij-
dens de komende show weer voor
moois te zien zal zijn. Maar het
niveau van vorige jaren zal zeker
weer overtroffen worden!
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Zet het nu in je agenda !
(als je dat al niet gedaan had).

11 april
10.00-17.00 bonsai tentoonstelling
12.30-15.30 demonstraties door ± 10 demonstratoren

De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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gereedschap zwart japans

schaar 15,00

wortelschaar 17,50

concaaftang 30,00

jin tang 25,00

draadtang 30,00

gereedschap rvs

schaar 20,00

wortelschaar 35,00

concaaftang 40,00

jin tang 33,50

draadtang 40,00

scharenset rvs

3 scharen 15,00

grond

akadama 14 liter 10,00

shohin akadama 14 liter 12,50

kiryu 14 liter 12,50

kanuma 16 liter 10,00

mest

biogold 900 gr 15,00

biogold 5 kg 57.50

abrakas 700 gr 12,50

diversen

aluminium draad per 500 gr 12,50

dikte: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 en 6 mm

grondzeef 30 cm 13,00

grondzeef 37 cm 15,00

bonsai w

B O N S

verenig
Midden Ned

Bonsaiwinkel
Al onze leden hebben altijd
de mogelijkheid om hun
gereedschap, mest, draad en
dergelijke met een fikse
korting in te kopen.

De hier afgebeelde artike-
len kunt u elk moment via
onze voorzitter inkopen.
Andere artikelen gaan dan in
overleg.

U kunt uw bestelling via 
e-mail plaatsen bij 
Bob van Ruitenbeek: 
bonsai_moyogi@hotmail.com

Houdt u wel rekening 
met een levertijd van min-
stens 1 maand.
Vooraf te betalen via de penning-
meester.

Ook kunt u altijd uw overbodige
spullen verkopen. Op elke bijeen-
komst staat de verkooptafel er
weer. Iedereen is vrij om in te
brengen wat hij of zij wil. 10%
word afgedragen aan de vereni-
ging. Ruim op wat u niet meer
nodig heeft, doe er uw voordeel
mee en maak een ander blij!

Verkooptafel


