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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
 tijdens onze verenigingsshow in
april een shohin Jeneverbes van
Bruno en een Azalea van Gerard.

De grote tokonoma was ingericht
met een meerstammige Jenever -
bes van Gerard met een mooie
scrolltekening van Bruno.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
demo Martin Bonvie

De tokonoma’s zullen in mei inge-
richt worden door Martin Bonvie
en Ton de Lange.

Tokonoma
van mei



Beste leden, in één woord echt
 fantastisch, zo zou ik 11 april wil-
len verwoorden.
Een geweldige show met kwali-
teits bomen, inspirerende demo’s
maar bovenal een ongelooflijk
gezellige en geslaagde dag.
Onze verenigingsshow was er
weer een om niet te missen.

Na de afgelopen show is het heel
verleidelijk om terug te blijven
kijken op deze dag en dat zal ook
nog veel gebeuren in deze
nieuwsbrief maar het is ook weer
tijd om vooruit te kijken.
Zoals tijdens de komende bijeen-
komst een demo van Martin
Bonvie op een ongewone soort,
een loofboom die nadat de kennis
en kunde van Martin er op is los-
gelaten verloot zal worden.

Om toch nog even de show aan te
halen, dit huzarenstukje willen
we ook aankomend jaar weer

gaan organiseren en daar hebben
we weer veel mooie bomen voor
nodig.
Neem uw bomen eens mee naar
de bijeenkomst. Door de loop van
het jaar worden er weer bomen
geselecteerd voor komend jaar.
Misschien staat uw boom daar
volgend jaar ook wel te stralen.

Veel leesplezier en tot de 16e

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
16 mei demo Martin Bonvie (winnaar NTC EBA 2013)
23 mei Azalea dagen bij Lodder, 25% korting op Azalea's

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

juli geen bijeenkomst ivm de vakantie
8 augustus werken aan eigen bomen

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

21 november werken aan eigen bomen
19 december demo Bart Verstappen

Boom van de maand
mei azalea’s
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
De mei bijeenkomst is georgani-
seerd rond een demo van Martin
Bonvie, met een niet al te gebrui-
kelijke keuze voor een demo boom,
namelijk een Iep, uitgezocht door
Bruno.
Martin heeft, zoals bij een aantal
mensen bekent, zijn kennis over
hoe een boom te stijlen, vergaard
bij zijn eigen vereniging waar hij
de NTC won en daarna zelfs de lan-
delijke. En uiteindelijk was er de
EBA die hij glansrijk won in 2013.
De demo boom van deze middag
zal ook een prijs in de loterij zijn.
Net als vorig jaar gaan we dit jaar
ook weer vroeg beginnen met het
selecteren van bomen voor de ten-
toonstelling, dus vragen we u om
alvast een keuze te maken uit uw
bomen, en deze mee te nemen
voor selectie, en zijn ze nog niet
optimaal we hebben nog een jaar
de tijd om er aan te werken. Wij
wensen u een mooie en leerzame
middag.

U kunt 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
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De prijs van de maand
In mei zijn er weer leuke prijzen te
winnen, met als hoofdprijs de
door Martin Bonvie tijdens de bij-
eenkomst gestijlde boom.
Verder zijn er nog een Tsjechische
handgemaakte pot, een accentpot-
je, een kleine Iep, wat Bonsaitijd -
schriften en een flesje Biogreen
mest te winnen.
Echt de moeite waard om wat
lootjes te kopen!

(interactieve) thema avonden
Tijdens de thema avond met als
onderwerp bunjin die op 25 maart
werd gehouden waren er 21 per-
sonen aanwezig. Zoals gebruike-
lijk was ook deze avond weer in
De Binder te Leersum.
Negen personen hebben deze
avond een presentatie verzorgd.
Enkelen met zelf meegebrachte
spullen en anderen met deels
door ons meegebrachte spullen.
Zij hebben daarbij aan de aanwe-
zigen uitgelegd waarom er
bepaalde keuzes gemaakt zijn in
de presentatie. Dit tot groot
genoegen van de bezoekers.

Enkele bezoekers hadden een
boom meegebracht om deze te
laten bespreken. Deze bomen

werden na de pauze dan ook
interactief besproken.
Daarnaast hebben de aanwezige
keurmeesters een door mij uitge-
kozen boom esthetisch gekeurd.
Na deze keuring is de boom
besproken en hebben de drie
keurmeesters de keuring beargu-
menteerd.
Deze keuring en de argumentatie
hebben zij op hoog niveau ver-
richt. Indien deze ontwikkeling
doorgaat, zijn zij in staat, na dit
jaar, een (gecertificeerde) estheti-
sche keuring te verrichten.

Op 25 juni staat de volgende
avond gepland. Deze avond staat
in het teken van de han-kengai
en de kengai.

Ook op deze interactieve avond is
er de mogelijkheid een tokanoma
opstelling te maken met eigen, of
door ons meegebrachte spullen.
Laat dit van te voren even weten.
De boombespreking is goed
bevallen en zal in juni gecontinu-
eerd worden. Dit naast het
bespreken van de presentaties en
het keuren.

Indien er mensen zijn met ideeën
voor de komende avonden, laat
mij dat even weten, zodat ik dit
eventueel kan inpassen.

Bij voorbaat dank,
groet, Bruno

brunocora@zonnet.nl
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Zaterdag 11 april werd voor de
derde keer onze verenigingsten-
toonstelling met simultaan demo
gehouden. Het was een zeer
geslaagde, gezellige happening
waarbij we ook weer veel gasten
van andere verenigingen moch-
ten verwelkomen. Er waren op de
show weer zeer mooie bonsai -
opstellingen te bewonderen. Het
is echt bijzonder te zien dat we
met z’n allen elk jaar opnieuw
zoiets moois kunnen neerzetten
waarbij de kwaliteit elk jaar voor-
uit gaat. Mede dankzij wat uitno-
digingen die Casper en Edith had-
den gedaan tijdens de open dagen
bij Edo Koi in Boskoop, werden er
tijdens de tentoonstelling 3 nieu-
we leden ingeschreven.
Verder hebben ook dit jaar weer
ruim 10 demonstratoren uit het
hele land belangeloos een fantas-
tische prestatie geleverd met zeer
mooie eindresultaten. Alle bezoe-
kers hebben dan ook vol bewon-
dering geluisterd en gekeken naar
de demo’s welke onder toelichten-
de woorden van Bruno Wijman
tot stand kwamen.

Net zoals de vorige keren werd er
ook dit jaar een grote verloting
gehouden waarbij er mooie prij-
zen te winnen waren en ook dit
keer was het weer een groot suc-
ces met dank aan Cora en Edith.
Gerard van Roekel had weer
samen met Casper den Ouden de
mooie prijzen gemaakt.
Zelf viel Gerard in de prijzen in de
categorie beste loofboom met een
Azalea.
De prijs voor de beste naaldboom
was dit jaar voor Ton de Lange
met een Larix bos.
Bob ging er vandoor met zowel de
prijs voor beste shohin opstelling
als de publieksprijs. Zeer bijzon-
der was het dit keer dat het
publiek dezelfde keus had

Manifestatie 11 april: de demo
gemaakt als de keurmeesters. Dat
geeft ook aan dat de kwaliteit van
het publiek hoog was. Bruno
kreeg een bedankbeeldje als
waardering voor al zijn tijd en
energie die hij in de tentoonstel-
ling en de voorbereiding daarop
heeft gestoken.
Tot slot wil ik uit naam van het
bestuur alle vrijwilligers, dona-
teurs van de prijzen, demonstra-
toren en eigenaren van de bomen
bedanken voor hun tijd en ener-
gie die ze ervoor over hadden om
gezamenlijk deze show te organi-
seren.

Ik zou bijna de belangrijkste
groep vergeten te bedanken.
Bedankt publiek, zonder jullie zou
het nooit zo’n succes zijn gewor-
den. Bedankt dat jullie allemaal
tijd vrij hebben gemaakt om deze
show te bezoeken en deze happe-
ning echt tot een gezellig succes
hebben weten te maken en hope-
lijk tot volgend jaar.
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Foto’s van Gerard, Piet en Stef
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Manifestatie 11 april: de show
Ook dit jaar wisten we als vereni-
ging weer een geweldige show
neer te zetten. Het was een genot
om langs de prachtig opgestelde
inzendingen te lopen. Het niveau
van de tentoongestelde bomen
was ook dit jaar weer hoog te
noemen. Op deze twee pagina’s
alvast een impressie van de show.
In het juni nummer volgt nog een
uitgebreide fotoreportage van
alle bomen. Maar hier dus alvast
een vooruitblik.
Ook de loterij was weer een groot
succes. Er waren 164 prijzen te
winnen en alle loten werden ver-
kocht.

Foto’s van Piet Dekkers

1e prijs shohin-mame
publieksprijs
Bob van Ruitenbeek

1e prijs naaldboom
Ton de Lange

1e prijs loofboom
Gerard van Roekel
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Er is mij gevraagd een stukje te
schrijven over Lars. Dit omdat hij
behalve mijn mentor ook een
goede vriend was.

Hij was het icoon van de
Nederlandse bonsaiwereld. 
De geestesvader van de bonsai-
vereniging NBV en de oprichter
van vereniging Midden Neder -
land. Hij was een man die te allen
tijde iedereen met raad en daad
bij stond.
Naast de bonsai hobby had hij
nog verschillende andere hobby’s.
Bij alles wat hij deed zette hij zich
110% in. Dit zagen wij terug in al
zijn creaties.

Het is zo moeilijk om met de juis-
te woorden deze man te eren. 
Na het informeren van een ander
icoon uit de Vlaamse bonsai
wereld, kregen wij de onderstaan-
de mail toegestuurd. Deze ver-
woord precies wat ik eigenlijk wil
zeggen. 
Deze mooie woorden willen wij
jullie dan ook niet onthouden.

Beste Bruno en Cora,

Zoals jullie gisteren bij het overlij-
den van Lars schreven, is niet
alleen de Bonsai-wereld maar de
Wereld een mooi en goed Mens
verloren. 

In de vroege jaren van Bonsai in
de Westerse Wereld, toen er zo wei-
nig kennis en materiaal beschik-
baar waren, heb ik niemand
gekend die zich zo bekwaamde
door studie en eigen ondervinding.
Zoals jullie ook weten, deelde hij
graag zijn bonsaiwetenschap en 
-techniek met alle medeleden uit

de Lage Landen en sprak en
schreef hij over onze hobby met
zoveel autoriteit, gedrevenheid  en
eenvoud, dat hij tallozen heeft
begeesterd en steeds weer opnieuw
geïnspireerd. 

Voor mij zal Lars steeds een bijzon-
der mens blijven. In weerwil van
zijn bekwaamheid en kennis, is hij
steeds bescheiden gebleven en was
hij één van de meest altruïstische
mensen die wij in ons midden heb-
ben gekend. Ik ben fier dat ik Lars
heb mogen kennen.

Buiten is hier de voorjaarsstorm
gaan liggen, en zelden was het zo
rustig . . .

René van Tilt

Lars wij zullen je ongelofelijk mis-
sen . . .

Bruno

Bij deze zijn laatste creatie, 
een Fraxinus excelsior (Es) 2015

In memoriam
Lars de Liefde
De wereld is een mooi mens verloren
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Manifestatie 11 april: de opbouw
Zonder de hulp van alle vrijwilli-
gers die zich ook dit jaar weer
beschikbaar stelden is een mani-
festatie zoals we die op 11 april
hadden echt onmogelijk. Je hebt
geen idee hoeveel werk er verzet
moet worden voor de show er
staat en de zaal is ingericht voor
de demo’s. Tafels opbouwen, kle-
den op maat maken en op tafels
aanbrengen, stoelen neerzetten, de
verloting voorbereiden en uitstal-
len, bomen, tafeltjes en scroll’s
plaatsen, te veel om op te noemen!
En dan na afloop ook alles weer
afbreken, opruimen wegbrengen
enz. Iedereen ontzettend bedankt!

Foto’s van Riccardo Marchi


