
Bonsaivereniging Midden Nederland | februari 2017 1

nieuwsbrief februari 2017

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, 
bonsaimiddennederland@ziggo.nl

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 het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

De grote tokonoma was in januari
ingericht door Bruno met een
prachtig verfijnde kleinbladige
door hem gestylde sering. Deze
sering was ook de hoofdprijs bij
onze maandelijkse verloting. De
gelukkige winnaar was Thijmen
Lebbink.
In de kleine tokonoma stond een
mooie rozemarijn van Ingrid
samen met een ulmus van Jan.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in februari ingericht
worden met een Acer palmatum
‘Arakawa’ door Wim Jansen. De
kleine door Michal Mokrý met een
mooi gestijlde Larix.

Tokonoma
van februari

40jaar



Beste leden, voor u ligt al weer de
tweede nieuwsbrief van het jaar.
Een jaar wat goed begonnen is
met een prachtige show van de
EBA en de Noelanders trophy
waar ik vele leden heb mogen
begroeten.
Zoals u waarschijnlijk wel gezien
hebt stonden er een flink aantal
opstellingen van onze vereniging
op de EBA (7) en van onze leden
op de Noelanders Trophy (4).
Niet geheel zonder succes, natuur-
lijk waren alle opstellingen erg
mooi maar tevens heeft Bruno
met één van zijn shohin opstellin-
gen de eerste prijs van de EBA in
de wacht gesleept.
Bruno gefeliciteerd.

Aan de New Talent Contest deed
Lianne de Lepper mee als afge-
vaardigde van Nederland. Zij
heeft een puike prestatie geleverd
en een erg mooi eindresultaat
neergezet. Helaas moest ze Italië
voor zich dulden maar ze mag erg
trots zijn op de tweede plaats door
haar behaald. Natuurlijk ook de
felicitaties aan Lianne.

Nog een mooie show die er aan
zit te komen is onze verenigings-
show op 8 april.
Heeft u een mooie boom staan en
die nog niet meegebracht naar de
vereniging voor de selectie neem
die dan deze keer mee. Lukt het
nou niet om hem mee te nemen
dan kunt u ook een foto sturen
van de opstelling naar Oscar.
Zo willen we graag een mooie
show neerzetten met de bomen
van zoveel mogelijk leden.
We zien uw bomen graag tege-
moet.

Bob van Ruitenbeek

Bruno met zijn 1e prijs shohin EBA
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Van de voorzitter

Belangrijke data
18 februari werken aan eigen boom 

11+12 maart open dagen Lodder
kopen met 40% verenigingskorting

18 maart algemene ledenvergadering | demo Bruno
8 april simultaandemo en verenigingsshow 
20 mei jubileumviering 40 jaar ! 

10-11 juni Bonsai van het westen
17 juni verenigings ntc | werken aan eigen boom

juli geen bijeenkomst, vakantie 
12 augustus werken aan eigen boom 

Boom van de maand
februari winterbloeiers

maart literati
april verenigingsshow

Vooruit kijkend
Waarschijnlijk zijn velen van jullie in
het weekend van 4 en 5 bij de Noe -
lan ders Trophy in België geweest. Dit
jaar werd daar ook de EBA gehouden
waar Bruno de eerste prijs voor sho-
hin heeft gewonnen met 1 van zijn
opstellingen. Gefeliciteerd Bruno! 
Sommigen zullen daar vast nieuwe
bonsai, potten en/of andere leuke
bonsai spullen hebben aangeschaft.
Komt het even goed uit dat we dit
keer tijdens de bijeenkomst aan 
onze bonsai kunnen werken. Voor
sommige bomen is het alweer tijd
om verpot te gaan worden waarbij
we uiteraard wel voorzichtig moe-
ten zijn met de nachtvorst. 
Komende bijeenkomst is, voor leden
die een opstelling neer gaan zetten
tijdens de april show, ook een uitge-
lezen kans om aan de opstellingen 
te werken. Wellicht moet de boom
verpot worden, licht gesnoeid of een
enkel takje bedraad of heb je advies
nodig bij de presentatie. Maken van
accentplantjes kan natuurlijk ook.
Misschien mis je nog wat attributen
voor de opstelling zoals de juiste
tafel. Vraag er tijdens de bijeenkomst
naar en wellicht is er iemand die wat
te leen heeft. Neem in ieder geval
zoveel mogelijk bonsai en het liefst
ook tafels en ander presentatiemate-
riaal mee. Al is het alleen maar om 
je nieuwe aanwinsten te laten zien.
Voor de beginners onder de nieuwe
leden een mooi moment om van de
ervaren leden te leren en hun ideeën
te horen over de bonsai en wat er
mee te doen. Voor leden die nog aan
hun opstelling moeten werken een
mooi moment om de presentatie te
optimaliseren en te complemente-
ren. Het zal dus een bijeenkomst zijn
waar weer veel te doen is en uiter-
aard te leren. Natuurlijk is er ook
ruim voldoende gelegenheid om 
van elkaars bonsai te genieten en
met elkaar bij te kletsen. Na zo’n
mooie show als de Noelanders
genoeg gespreksstof.
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Prijs van de maand

Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
 vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spek takel van maken, waar 
weer lang over nagepraat 
gaat worden.

Wij willen uw mooiste bonsai
op de bonsai show van 8 april van Midden Nederland.

Gebruik deze link om de show van vorig jaar nog eens te bekijken: www.bonsaimiddennederland.nl/galerie_4.html

Dus neem uw bomen mee 
naar de komende verenigings -

 bijeenkomsten voor de  
selectie van uw mooiste boom, 

zodat wij met z’n allen uw
 presentatie helpen te   

perfectioneren.

In februari zijn er weer mooie 
prijzen te winnen. Wat dacht je 

van een mooie den, een Rozemarijn, wat   
bonsaitijdschriften, een fraaie japanse 
kalender van Kobayashi, een flesje

Plagron power roots en een schaar-
tje. De laatste twee welwillend ter

beschikking gesteld door Bas.
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We hebben weer een super gezelli-
ge bijeenkomst gehad in januari,
Iedereen heeft de gelegenheid
gehad om elkaar een goed en fijn
bonsai jaar toe te wensen in goede
gezondheid voor zowel de bomen
als de bezitter ervan.

We mochten genieten van de
demo’s van zowel Bob als Michal,
onder het genot van een hapje en
drankje. Ze hebben er beiden weer
wat moois van gemaakt

Tijdens deze middag konden dege-
ne die het afgelopen jaar meege-
daan hebben aan het potjes maken
met Gerard van Roekel hun gla-
zuurkleur bepalen, zodat ze straks
een mooi potje in de gewenste
kleur krijgen.

In de verloting stond een speciale
boom, een sering welke gewonnen
is door Thijmen Lebbink, en de
andere boom in de verloting ging
naar het jongste lid van de vereni-
ging Olly Wolters, ook de andere
prijzen gingen weer mee met
gelukkige winnaars.

Terugblik bijeenkomst januari
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Foto’s van Piet Dekkers en Riccardo Marchi
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Op deze twee pagina’s nog wat
foto’s die Bob meebracht van de
Gafu Ten. Genieten maar weer!

Gafu Ten 2017 Kyoto
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Laat horrengaas geen horrorgaas worden
Vaak wordt i.p.v. verpotgaas hor-
rengaas gebruikt. Dit is iets goed-
koper, maar niet altijd beter.
Tijdens een verpotting van ‘nieu-
we’ bomen kwam ik hier dus ach-
ter. De bomen zijn overgezet
geweest i.p.v. verpot. Wat het
gevolg is van deze stap is duidelijk
te zien op deze foto’s. De haarwor-
tels zijn door het gaas gegroeid en
vergroeid met de mazen. In dit
geval zit er niets anders op om de
vergroeide gedeelten weg te knip-
pen. Maar aan deze gedeelten zit-
ten vaak de meeste haarwortels.
Hierdoor doet men de boom meer
schade toe dan nodig is. 

Gebruik daarom gewoon verpot-
gaas. Dit is er voor bestemd.

Bruno Wijman

Wij, Ruud en Ans, willen alle leden bedanken 
voor de mooie kaarten die ze ons gestuurd hebben. Bedankt allemaal.


