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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

In de kleine tokonoma stond een
mooie opstelling van Martin
Bonvie die tijdens deze bijeen-
komst ook een demo gaf.  
De grote tokonoma was ingericht 
met de winnaar beste naaldboom
van de show in april. Een prachti-
ge bosbeplanting met Larix van
Ton de Lange.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
ntc Midden Nederland
werk aan eigen boom

De tokonoma’s zullen in juni wor-
den ingericht door Bob en Bruno.

Tokonoma
van juni



Beste leden, het jaar is al weer
bijna op de helft. De langste dag
weer bijna daar. De zomer zou in
aantocht moeten zijn al heeft ie
nog niet veel van zich laten zien.
De zomer betekend voor veel
leden vakantie en vakantie bete-
kend achtergelaten bomen.
Alleen wat water geven lijkt een
makkelijke taak voor de thuisblij-
vers, vrienden of buren maar
watergeven is zoals vele van jullie
weten een verdraaid lastig iets.
Te weinig water is slecht, maar
vooral voor dennen in de laatste
fase van ontwikkeling is te veel
water ook niet goed aangezien de
naalden dan veel te lang worden
en we weer een jaar terug worden
geworpen in de progressie van de
boom. Daarom is het belangrijk
om een goede verzorger te heb-
ben voor de bomen die precies
weet wat ie wanneer moet doen.
Gelukkig hebben al een heel aan-
tal leden het advies opgevolgd om
elkaar te vragen om tijdens de
vakantie de bomen van de ander
te verzorgen, dit is natuurlijk ook

een voordeel van de vereniging.
Maak gebruik van elkaars kennis
en kunde.
Nu lijkt 2016 nog heel ver weg
maar de organisatie van de grote
shows voor het voorjaar is al in
volle gang. Noelanders word weer
gewoon januari zoals we gewend
zijn, maar er word in het weekend
van 2 en 3 april ook een geheel
nieuwe show georganiseerd.
Dit is Spirit of Shohin, een show
gewijd aan mame, shohin en chu-
hin. Deze show zal worden gehou-
den in Surrey vlakbij Londen en
zal voor de bonsai en vooral sho-
hin liefhebber zeker de moeite
waard zijn, misschien ook iets om
eens met elkaar te bespreken en
een gezamenlijke trip te maken. 

Ik hoop jullie te zien tijdens de
laatste bijeenkomst voor de
zomerstop die dit jaar maar één
maand zal zijn aangezien we op
veler verzoek in augustus ook een
bijeenkomst hebben. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
20 juni verenigings ntc | werken aan eigen bomen
25 juni thema avond han-kengai en kengai door Bruno

4 juli botanische fair Cantonpark te Baarn
juli geen bijeenkomst ivm de vakantie

8 augustus werken aan eigen bomen
6 september Bonsaiveiling Edo Koi Hazerswoude

19 september demo Dominique Bos
17 oktober boombespreking door Bob en Oscar

21 november werken aan eigen bomen
19 december demo Bart Verstappen

2+3 april Spirit of Shohin Surrey GB

Boom van de maand
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari

Vooruit kijkend
De bijeenkomst van zaterdag 20
juni staat voor sommige van ons
in het teken van competitie, name-
lijk de NTC van Midden Nederland.
Na veel oefenen en zwoegen, ver-
beteren van bonsai technieken,
snelheid (want het zal binnen 3
uur moeten gebeuren) is het zater-
dag het uur van de waarheid, vier
kandidaten nemen deel aan deze
contest. De overige leden kunnen
deze middag, naast het meeleven
met de NTC kandidaten, werken
aan eigen bomen.
De NTC begint om 13:00 uur pre-
cies en eindigt om 16:00 uur.
Enige tijd later wordt de uitslag
bekent gemaakt. De verloting is
dan ongeveer om 16:00 uur.

De accent potjes zijn klaar en kun-
nen zaterdag 20 juni mee naar
huis worden genomen.

Vergeet niet dat er op 25 juni weer
een (interactieve) thema avond
wordt georganiseerd door Bruno
met als thema ‘Han-kengai’,  kosten
voor deze avond zijn € 5, aanvang
19.30 uur bij de Binder in Leersum.

Mocht je tijd over hebben op 4 juli,
dan organiseert het Cantonpark te
Baarn, hun 100 jarige bestaan met
een botanische fair, waar ook
Midden Nederland is vertegen-
woordigt met een stand om bonsai
te promoten, als je het leuk vind ga
er dan zeker heen.
www.cantonspark.nl

Als je voor weinig, je collectie van
bomen wil uitbreiden is er op 6
sept bij Edo Koi in Hazerswoude
Rijndijk, een unieke bonsai veiling.
Zet deze datum dus vast in je agen-
da. Je kan ± 1 maand van te voren,
de te veilen bomen op de site van
Edo Koi bezichtigen.
www.edokoi.nl
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Prijs van de maand Cursus 
met Bruno
Er staan weer de nodige Cursus/
werkavonden onder begeleiding
van Bruno voor het najaar
gepland. Alle avonden vinden
plaats in De Binder te Leersum en
worden op een donderdag gehou-
den. Vele van onze leden hebben
hier veel geleerd en er goede her-
inneringen aan overgehouden.
Echt een aanrader dus. Schrijf je
op tijd in bij Oscar!

Data
17 sept, 1, 15, 29 okt en 12 nov.
24 sept, 8, 22 okt en 5, 19 nov.
Kosten voor 5 avonden  € 75

Ook in juni zijn er weer leuke
prijsjes te winnen.
O.a. een mooie haagbeuk, een cha-
maecyparis een paar mooie potjes,
vis-emulsie en een setje bonsai
tijdschriften.
Altijd weer de moeite waard om
wat lootjes te kopen!

Cursusavonden; doen!
Vorig jaar werd gedurende de
starterscursus deze jeneverbes,
Juniperus, voor het eerst
gesnoeid, gestyled en opgepot. Na
een jaar van gezonde groei kreeg
de styling een vervolg tot het
resultaat op de foto, een volgende
stap in de ontwikkeling van een
han-kengai. Zoals de foto toont

zet de groei zich ongestoord
voort, een toonbeeld van gezond-
heid en kracht.
De cursussen dragen veel bij aan
het resultaat van het materiaal,
waarbij alle aspecten van de
bomen aan de orde komen, groei,
bloei en voeding, maar ook
bestrijding van insecten, schim-

mels en ziekten, die veel kwaad
kunnen aanrichten. De interactie
tussen de deelnemers is van
onschatbare waarde, ik kan het
dus ieder aanraden deel te
nemen. Je leert er de goede din-
gen te doen!

Jeroen

april 2014 schets 2014 mei 2015
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Tijdens de bijeenkomst van mei
werd er een demo gehouden door
Martin Bonvie. Deze bijeenkomst
werd druk bezocht door onze
leden. En het was ook zeker de
moeite waard. Martin gaf een
demo met een iep. Een niet zo’n
gebruikelijke keuze voor een
demo, en zeker ook geen gemakke-
lijke. Maar Martin zou Martin niet
geweest zijn als hij dit niet, onder
grote belangstelling, tot een goed
einde bracht. Verrassend was ook
zijn presentatie over zich zelf en
hoe hij in bonsai geïnteresseerd
raakte. Weer een prima middag!

Terugblik bijeenkomst mei
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Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 11 april: de show
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Foto’s van Piet Dekkers
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1e prijs naaldboom
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1e prijs shohin-mame
publieksprijs
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Manifestatie 11 april: de show

1e prijs loofboom
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Afdelingstentoonstelling Rijnmond
Zaterdag 30 mei was er bij Tuin -
centrum Intratuin in Rhoon, de
afdelingstentoonstelling van de
bonsai vereniging Rijnmond. Deze
bestond uit 2 categorieën, de
gevorderde en de beginners, dui-
delijk te zien aan de buitenzijde
van de opstellingen. Het bezoek
wat wij daar brachten kan mis-
schien de aanzet zijn voor de ver-
enigingen om in de toekomst bij
andere NBV leden te kijken, om
van elkaar te leren en elkaar te
motiveren. We hebben wat foto's
gemaakt om een impressie te
geven. Kijk dus in de agenda's van
andere bonsai verenigingen wan-
neer er activiteiten zijn, of let op
de flyers die Oscar aan al onze
leden stuurt.
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Helaas bereikte ons de medede-
ling dat Jan Wouterse enige weken
geleden is overleden. Jan heeft een
moeilijke 2 jaar gehad na zijn her-
senoperatie. Wij wensen de fami-
lie veel sterkte met dit verlies.

In onze nieuwsbrief van mei 2011
verscheen een artikel over Jan en 
de potten die hij maakte van gaas
en aluminiumcement.
Op deze foto geeft Jan bij hem thuis
een demonstratie.

In memoriam
Jan Wouterse

Foto’s van Edith den Ouden
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Bomen van onze leden
De bijeenkomst in mei werd ook
weer opgeluisterd met bomen die
de leden meegebracht hadden.
Dus blijf ze vooral meenemen! 
En voor elke boom doet u een
keertje mee in de loterij! 

Foto’s van Piet Dekkers


