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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

De grote tokonoma werd in mei
ingericht door Casper met één van
zijn mooie azalea’s. In de kleine
tokonoma stond een mame
opstelling van Nol, die veel
bewondering oogste. De opstelling
bestond uit een Potentilla frutico-
sa, een Larix, een Zelkova serrata,
een Pyracantha, een Ulmus parfi-
folia, een Stephanandra en een
Pinus thunbergii

Tokonoma
van de maand 

In de grote tokonoma staat in juni
de liguster van Jaqueline die tij-
dens de aprilshow beste loofboom
was.
In de kleine tokonoma staat een
opstelling van Michal.

Tokonoma
van juni

Vooruit kijkend
verenigings ntc
werk aan eigen boom



Belangrijke data
22 juni verenigings NTC | werken aan eigen boom

15-16 juni Bonsai van het westen, Delft
30 juni Bonsai Festival Edo Koi, Hazerswoude-dorp

10 augustus inloopmiddag | werken aan eigen boom
21 september lezing Bruno over gulden snede

19 oktober demo Bart Verstappen
23 november werken aan eigen boom let op! 4e week ! 
21 december Lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven 

Boom van de maand
juni acers

augustus groepsbeplanting
september shohin

oktober jin en shari

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, de schoolexamens
zijn al weer even voorbij en van
een aantal leden weet ik dat hun
zoon of dochter geslaagd is.
Gefeliciteerd. 
Het examen wat uit gaat maken
wie zich een jaar lang het nieuw
bonsaitalent van Midden Neder -
land mag noemen staat juist voor
de deur. Het zal weer een boeiende
strijd worden waarin wordt
bepaald wie dat wordt. 
Ik ben erg benieuwd maar kan er
zelf helaas door het verplaatsen
van de middag naar de 22e niet bij
zijn. Toch wil ik alle deelnemers
alvast veel succes wensen. 
Dat de beste mogen winnen. 

Juni betekent ook de laatste bij-
eenkomst voor onze vakantie
break. 
In juli is er geen bijeenkomst maar
in augustus zien we elkaar al weer

vroeg (10 augustus) i.v.m. het bloe-
mencorso en de daarbij behorende
onbereikbaarheid van Leersum. 
Dus niet getreurd, het is maar voor
een paar weekjes. 
Voor een ieder die met vakantie
gaat een hele fijne vakantie
gewenst en vergeet vooral niet om
een goede oppas voor de bonsai te
regelen. 
Helaas horen we na de vakanties
te vaak verhalen over verdroogde
of vergeten bonsai. 
We zijn een vereniging, misschien
woont er wel iemand bij u in de
buurt of kunnen mensen wel wat
logees hebben. 
Mij heeft het vaak geholpen,
helaas pas na een zeer slechte
ervaring zonder hulp.  
Hopelijk blijft het u bespaard. 

Hartelijke bonsai groet, 
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter Vooruit kijkend
Op het moment dat ik mijn stukje
schrijf lijkt het alsof de hemel naar
beneden komt. In één nacht wordt
het gehele watertekort in de
natuur en landbouw opgeheven.
Misschien goed voor de natuur en
voor de boeren maar minder voor
mijn gemoedsrust omdat ik van-
wege de droogte van vorig jaar
zoveel moest gieten dat ik de
grondmix van mijn naaldbomen
wat droger heb gehouden. En dat
leidt nu tot het feit dat de grond te
lang nat blijft. Eén ding is echter
zeker, ik zal de natuur nooit onder
controle krijgen, maar misschien
is dat ook wel het mooie aan onze
passie, het constante ‘gevecht’, de
ups en downs en uiteindelijk toch,
al is het tijdelijk, een mooie boom
creëren. 
Het is alweer de laatste bijeen-
komst voor de vakantieperiode.
Nog één keer te samen komen om
van gedachten te wisselen over
bonsai en de bijkomende proble-
men en hoogtepunten. En dat
komt mooi uit want het is tevens
werken aan eigen bomen waar je
weer kan praten over de proble-
men die jij ervaart met je bomen.
Dus neem een boom mee en ‘gooi’
deze in de groep. En ook al ben ik
al enige tijd bezig met bonsai, het
is hoofdzakelijk theoretisch en is
deze middag dus ook voor de
secretaris een mooie kans.   
Deze maand springt er een ding
uit, en dat is de ‘New Talent
Contest’ (NTC) waarmee we bepa-
len wie er naar de NBS (Neder -
land se Bonsai Show) gaat waar
een tweede strijd gaat losbranden
(nou, nou... strijd..., woordkeuze is
iets te zwaar als je ziet hoe gecon-
centreerd de kandidaten aan de
slag gaan). Het recept is voor de
meeste oudgedienden bekend
maar voor de nieuwe leden mis-
schien nog niet. De kandidaten
krijgen een stuk ruw materiaal

→



toegewezen en moeten dit in de
beschikbare tijd omvormen tot
een bonsai. De creatieve uitingen
zullen worden beoordeeld door
een vakkundige jury. De winnaar
van deze NTC mag meedoen met
een landelijke NTC waarvan de
winnaar Nederland mag verte-
genwoordigen bij de Europese
variant die ook eens per jaar
plaatsvindt. De afgelopen jaren
heb ik gefascineerd zitten kijken
naar het omvormproces. Ik vind
het altijd een hele tour om te zien
hoe in die paar uur ‘iets’ te maken
valt van een boom die je toegewe-
zen krijgt. Je moet maar net zien
wat de potentie is van het materi-
aal. Voor mij een reden om deze
strijd aan mij voorbij te laten
gaan. Ik ken mezelf, of ik zie het

direct, of helemaal niet. En dat
kunnen we niet hebben op een
landelijk of Europees strijdto-
neel... ach, misschien over een
paar jaar. Lang verhaal kort... Tot
zaterdag de 22ste met een boom
om aan te werken en genoeg
 spirit om onze kandidaten aan te
moedigen... ( uhh ... in stilte dan). 
Ruud van Woudenberg

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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Prijs van de maand
De prijzen voor onze bijeenkomst
in juni zijn zeker de moeite
waard. Ten eerste een mooie
grote haagbeuk die gedoneerd
wordt door Bruno en
al vijftien jaar in trai-
ning is. De tweede
boom is een veelbelo-
vende Forsythia.
Daarnaast nog wat
mooie bonsaipotten,
een bonsaischaar, wat
aluminiumdraad, een
potje stekpoeder en
een mooi beeldje van
een edelhert.
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Terugblik bijeenkomst mei
De laatste bijeenkomst stond in het
teken van boombespreking door
Bob. Vele leden hadden de moeite
genomen om bomen mee te nemen
die  besproken mochten worden.
Bob heeft de eigenaar van de boom
tijdens de bespreking wellicht een
aantal opties gegeven, zodat het
misschien iets makkelijker wordt
om de juiste keuzes te kunnen
maken om de boom verder te stij-
len.
Het was de bedoeling om in ieder
geval één boom te bespreken van
degenen die een boom hadden
meegenomen, en dat was ook goed
gelukt.  

Wij willen Bob bedanken voor de
uitleg en het enthousiasme voor de
besproken bomen die allemaal
weer voorzien werden van nuttige
informatie, zodat de eigenaar van
de boom deze naar een hoger
niveau zal weten te brengen.

Op www.bonsaitoday.com een
leuk stukje over onze april-
show, een korte video en een
fotoimpressie. 
Hier de link:
www.bonsaitoday.com/a-
 consistent-club
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Foto’s van Sander van Oort
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Onze show: naaldbomen
Onze show van 2019 was weer van
een hoog niveau. De belangstel-
ling was bijzonder groot te noe-
men. Er waren weer meer bezoe-
kers dan vorig jaar.
De opstellingen die op de tafels
stonden waren zeer de moeite
waard om gezien te worden. Wij
danken dan ook iedereen die de
moeite heeft genomen om één of
meerdere opstellingen neer te zet-
ten. En uiteraard vanaf hier harte-
lijk dank aan Bruno die de show
weer schitterend had ingericht en
een aantal bomen nog naar een
hoger plan bracht voor de show.
En dank aan alle vrijwilligers die
de ruimten hadden ingericht en
na afloop ook weer opgeruimd. beste naaldboom
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Onze show: loofbomen

beste loofboom
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Foto’s van Sander en Bianca

publieksprijs
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Onze show: shohin & mame

beste shohin

beste mame
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Onze show: shohin & mame


