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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 tijdens de
bijeenkomst van februari gebruikt
voor het maken van proefopstel-
lingen voor onze show in april.
Hieronder en op pagina 4 en 5
vindt u de foto’s die Piet tijdens
deze middag maakte van de kan-
didaten voor onze show.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De tokonoma’s van maart zullen
ingericht worden door Nol.
De grote tokonoma met de shohin
opstelling van een Pinus parviflo-
ra die ook op de Noelanders stond.
In de kleine tokonoma een mame
opstelling.

Tokonoma
van maart 



Beste leden, het voorjaar staat
weer voor de deur.
De loofbomen belonen ons met
prachtige nieuwe bladeren voor
de geboden zorg de afgelopen
winter.
Van fris groen tot fel rood.
Onze tuinen krijgen weer kleur.
Wat kunnen de seizoenen toch
mooi zijn.

Een nieuw bonsai seizoen is ook
weer begonnen, Lodder trapte
deze traditioneel af met de Open
Dagen waar veel van jullie heb-
ben geprofiteerd van de lucratie-
ve korting die Lodder geeft aan
onze vereniging.
Daarnaast komt onze vereni-
gingsshow ook al weer heel dicht-
bij, ook dit jaar word het weer een
happening die je niet mag mis-
sen.
Dan hebben we ook nog 2 april
een bijzondere masterclass van
een van japans grootste bonsai-
meesters en staan we met een
stand onze vereniging te promo-
ten op de Shinkokai Koi show in

Rijswijk op 28 en 29 maart.
Al met al een druk programma
voor de komende 2 maanden.

Maar laten we vooral niet verge-
ten waar het in beginsel om
draait bij onze vereniging, bonsai.
En daar gaan we de komende bij-
eenkomst mee aan het werk,
onder collegiale begeleiding.
Dus neemt alleen een
boom mee
en we gaan
lekker
aan de
slag
om
een
eerste begin
te maken tot
bonsai, de laatste
puntjes op de i te zetten
voor de show, of alles er tussenin.
We maken er weer een gezellige
middag van.

Bonsaigroet en tot de 21e,

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 maart glazuur uitkiezen | werken aan eigen bomen

28-29 maart Shinkokai Koi show Rijswijk
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)

20 juni verenigings ntc | werken aan eigen bomen
juli geen bijeenkomst ivm de vakantie

8 augustus werken aan eigen bomen

Boom van de maand
maart literati

april geen boom van de maand i.v.m. show

vooruit kijkend
De leden die vorig jaar aan de
workshop accentpotjes/schaaltjes
hebben meegedaan kunnen zater-
dag kiezen welke 2 potjes ze wil-
len laten glazuren.
Zoals we al eerder hebben aange-
geven, moet het glazuur droog zijn
voordat het vervoerd en gebakken
kan worden, daardoor is het niet
mogelijk dit zelf te doen.
Gerard zal deze middag alle kleu-
ren die we kunnen gebruiken,
voor onze creaties, doormiddel van
staaltjes of potjes als voorbeelden
meenemen. Er moet wel worden
bijgezegd dat het bakproces nog
wel eens voor een verrassing kan
zorgen. Door goede informatie te
verzamelen over de gewenste
kleuren zullen we binnenkort het
eindresultaat op de vereniging
weer terug kunnen zien.
Daarnaast zullen we deze middag
wederom kunnen werken aan
eigen bomen. Het voordeel van
deze middagen is dat we elkaar
kunnen helpen, adviseren en
inspireren bij het werk aan onze
bomen.
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Deze bijeenkomst staan er op de
prijzentafel weer leuke prijzen.
Je kunt een mooi schaaltje win-
nen, een flesje visemulsie, bonsai
tijdschriften, een schaar of een
accentpotje. 
Daarnaast zoals we gewend zijn
een mooie boom. Wat voor een
boom blijft nog even een verras-
sing. Dus gewoon weer wat loot-
jes kopen!

De prijs van de maand

Beste leden,

Op 2 april organiseerd Bonsaivereniging Midden Nederland
samen met Bonsaivereniging Apeldoorn weer een bijzondere

masterclass.
Taiga Urushibata, een Japanse meester, zal een boombespreking
geven. Taiga is de zoon van Nobuishi Urushibata en een van de

meest getalenteerde bonsai kunstenaars van Japan. 
Hij is een aantal jaren bij Kimura in de leer geweest en

wordt beschouwd als
een van de beste

van Japan.

Deze masterclass is voor de leden van onze vereniging op vertoon
van hun lidmaatschapskaart gratis toegankelijk.
Meld je komst van te voren aan bij Oscar: imramos@hotmail.com

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Maarten van der
Hoeven van Bonsai Plaza. Hij zal tevens de vertaling van het
 Japans naar het Nederlands en andersom verzorgen.
De avond begint om 19.30 uur, eindigt rond 22.30/23.00 uur en
vindt plaats in De Binder te  Leersum. 
Dus neem uw boom mee en kom op 2 april naar Leersum.

Vriendelijke groet, Bob van Ruitenbeek
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Taiga Urushibata masterclass
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Op de bijeenkomst van februari
werden er, onder begeleiding van
Bob, proefopstellingen in de toko-
noma gemaakt van de meege-
brachte geselecteerde bomen voor
onze tentoonstelling van april.
Hier en daar zijn de opstellingen
indien nodig nog wat bijge-
schaafd en er werden keuzes
gemaakt in tafels, bijbomen en
accenten. Van alle proefopstellin-
gen zijn ook foto's gemaakt. 
Verder kon er aan eigen bomen
worden gewerkt. Dit blijkt altijd
zeer populair te zijn aangezien er
ook dit keer weer vele leden
gebruik van maakten.
Helaas was er hierdoor wel wat
weinig aandacht voor het maken
van de proefopstellingen. Een ver-
enigingstentoonstelling organise-
ren we namelijk als vereniging
gezamenlijk. 

Het was in ieder geval weer gezel-
lig druk. Voor de één leerzaam
voor hun opstelling en voor ande-
ren productief met hun bomen.
Tijdens de verloting waren er
weer zeer mooie prijzen te win-
nen waaronder een mooie
Piracanta, zakken Akadama, en
andere leuke prijzen. 

Terugblik bijeenkomst februari
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Foto’s van Piet Dekkers
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Gafu-ten 2015
De 40e gafu-ten
Van 8 t/m 11 februari 2015 werd de
grootste shohin tentoonstelling
van Japan gehouden. Dit evene-
ment vind traditioneel plaats in
het Miyakomesse gebouw in
Kyoto. Voor mij de eerste keer dat
ik er ben geweest en een droom
die werkelijkheid is geworden.
Voor de shohin liefhebber is dit
echt een must see.
Hierbij een aantal beeldimpressies
van de show, voor de deelnemers
van de shohin cursus misschien
wel extra interessant.

Bob
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Leersum zaterdag 11 april              gratis toegang!

simultaan demo 
bonsai show
o.l.v. Bruno Wijman

10.00-17.00 bonsai tentoonstelling
12.30-15.30 demonstraties door ± 10 demonstratoren
De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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