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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 waren bij de show
in april mooi ingericht met bo men
van Lars de Liefde als eerbetoon
aan een bijzonder mens. Een larix
en een linde in de kleine en een
San Jose juniper in de grote. Lars
was het icoon van de Nederlandse
bonsaiwereld. De geestesvader van
de bonsaivereniging NBV en de
oprichter van vereniging Midden
Neder land. Hij was een man die te
allen tijde iedereen met raad en
daad bij stond.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
potjes maken
werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in mei ingericht wor-
den door Bruno.
De kleine tokonoma door Nol.

Tokonoma
van mei



Beste leden, wat een succes was
het weer, onze verenigingsshow
en simultaandemonstratie. 
Ik mag er niet te veel over uitwei-
den maar gelukkig kunnen jullie
er alles over teruglezen in het
stukje terugkijkend. 

Toch wil ik zeggen hoe trots ik
ben om voorzitter te mogen zijn
van onze vereniging. 
Zo veel mensen die hun eigen
belang opzij zetten om met z'n
allen zo'n mooie dag te kunnen
organiseren. 
Verenigen, samenbrengen en dan
nog de uitzonderlijke kwaliteit
van alle opstellingen. 
Ik heb er van genoten. 

Wat een fijne bonsai familie. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 mei accentpotjes met Gerard | werk aan eigen boom
28 mei Pinetum Hilversum (stand BVMN)
4 juni Azalea dagen bij Lodder, 25% korting op Azalea's

18 juni boomkeuring door Bruno en verenigings ntc
23 juni thema-avond speciale technieken 

door Bruno Wijman in De Binder
27 juni masterclass suiseki Bonsaivereniging Brabant

juli geen bijeenkomst, vakantie
20 augustus werken aan eigen boom

22 september thema-avond stijl & (on)zuiverheden 
door Bruno Wijman in De Binder

Boom van de maand
mei azalea’s
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Na een geweldige show te hebben
gehad de vorige maand, is er de
komende verenigingsbijeenkomst
potjes maken met Gerard van
Roekel. De overige leden die geen
potjes maken wordt de gelegen-
heid geboden om weer eens aan
hun eigen bomen te werken. Het
was het de bedoeling om ook de
NTC te houden op deze middag,
maar dit is ivm de EBA in Honga -
rije verschoven naar de volgende
bijeenkomst in juni. We wensen
ieder een weer een gezellige en nut-
tige middag toe met veel inspiratie
voor het vormen van de bomen en
het maken van mooie potjes.

Komend najaar wordt er weer een
basiscursus en werkavonden voor
gevorderden georganiseerd. Ook
dit maal opnieuw onder het bezie-
lende vakmanschap en deskundi-
ge leiding van Bruno Wijman.
Beide cursussen bestaan uit vijf
donderdagavonden. De basiscur-
sus is inclusief een boom. 
De data van de avonden en de
kosten zullen snel bekend zijn en
toegestuurd worden zodat u zich
dan kunt inschrijven.

Cursussen
Basis en gevorderde

Op maandagavond 27 juni houdt
Bonsaivereniging Brabant een
masterclass Suiseki.
Deze avond wordt verzorgd door
Karl Wetzler, voorzitter van de
Eerste Nederlandse Suiseki Club.
De avond start om 20.00 uur.
Informatie en aanmelden voor
deze avond bij Henk Langens,
bonsaiverenigingbrabant@ziggo.nl
De entree is gratis

Masterclass
Suiseki
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Prijs van de maand
Na het prijzenfestival tijdens de manifestatie in april (bedankt Cora
en Edith!) zijn er deze bijeenkomst toch ook weer 
schitterende prijzen te winnen!
Er staat een fraaie meidoorn, een den die staat te 
wachtten op een styling tot bunjingi en een 
mooie acer die wellicht hetzelfde lot zal 
ondergaan, maar dat is natuurlijk aan de 
winnaar. Daarnaast ook weer wat fraaie 
potjes, een flesje Biogreen en 
tot klap op de vuurpijl een kistje 
wijn beschikbaar gesteld door 
Linda.tv.
Dus kom langs
en waag er een paar
stuivers aan!
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Zaterdag 16 april konden we
samen met vele andere bonsai
liefhebbers genieten van onze
verenigingstentoonstelling en
simultaandemo. Dit is voor onze
vereniging echt het jaarlijkse
hoogtepunt. Tijdens deze show
konden we zien hoe goed de vele
bonsai van onze leden, maar zeker
ook de leden zelf, de afgelopen
jaren zijn ontwikkeld. Mede dank-
zij de goede tips en lessen van
Bruno Wijman groeit de kennis en
kunde van de leden en daarbij ook
de kwaliteit van onze bonsai, wat
goed terug te zien was tijdens de
show. Dit jaar had Bruno een aan-
tal voorbereidingsavonden bij
hem thuis georganiseerd om de
opstellingen met de leden door te
nemen en te optimaliseren. De
leden die hier gebruik van hebben
gemaakt vonden het zeer leer-
zaam en nuttig en absoluut de
moeite waard. Hier is een bedank-
je aan Bruno voor al zijn inzet dan
ook zeker een vermelding waard. 

Ook dit jaar werd er een simul-
taan demo gegeven. Dit jaar door
maar liefst 18 demonstrateurs die
aan 11 bomen hebben gewerkt. De
zaal zat de gehele demo vol en er
werd door alle aanwezigen vol
bewondering gekeken hoe de
demonstrateurs hun kunnen
toonden op het podium. We wil-
len alle deelnemers aan de demo
hartelijk bedanken voor hun vrij-
willige deelname aan de show.
Zonder hen zou deze dag niet zo
bijzonder zijn geworden.

Verder werden we dit jaar door
Linda.tv benaderd of ze mochten
komen filmen tijdens onze bon-
saishow voor een reportage over
verenigingen, gepresenteerd door
Filemon Wesselink. U kunt het
filmpje zien via deze link:
http://linda.tv/share/5731896063abc802d42c2a00

Manifestatie 16 april: de demo
Aan het eind van de dag liep
Farrand Bloch van Bonsai Focus
ook rond met een fototoestel. Dus
wie weet komt er binnenkort wel
een stukje over onze show in de
Bonsai Focus. Kortom een zeer
drukbezochte, gezellige en ontzet-
tend geslaagde dag welke die van
vorig jaar zeker heeft overtroffen.

Tot slot nog een dankwoord aan
alle vrijwilligers voor het surveil-
leren, opbouwen en/of opruimen
van de show en al het voorberei-
dende werk. En niet te vergeten de
organisatie en het runnen van de
verloting waaruit een groot deel
van de kosten van deze manifesta-
tie weer opgebracht werden. Edith
en Cora ontzettend bedankt! 
En alle leden die hun uiterste best
hebben gedaan om hun bonsai op
hun best te presenteren tijdens de
show. Alle donaties die we moch-
ten ontvangen voor de verloting.
Zonder al jullie inzet, op welke
manier dan ook, kon deze dag
nooit zo’n groot succes zijn gewor-
den. Alle bezoekers bedankt voor
jullie komst en de gezelligheid.
Wij verheugen ons alweer op vol-
gend jaar.
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Foto’s van Piet Dekkers en Riccardo Marchi
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Manifestatie 16 april: de show

1e prijs shohin-mame

publieksprijs

1e prijs naaldboom

1e prijs loofboomOok dit jaar wisten we als vereni-
ging weer een schitterende show
neer te zetten. In juni volgt een
fotoreportage van alle bomen. Na
de demo was de prijsuitreiking. 
De prijs voor beste loofboom ging
naar Bruno Wijman, de beste
naaldboom was voor Nancy Vaele,
beste shohin was voor Bob van
Ruitenbeek en de publieksprijs
ging naar Nol van der Linden. Nol
kreeg ook een mooie, door Bruno
gemaakte, kleine scroll in een
prachtig kistje van Casper voor
zijn inzet voor de nieuwsbrief. Piet
werd bedankt voor zijn jarenlange
fotografische inspanningen. Ook
Cora en Edith werden bedankt en
alle demonstratoren kregen een
certificaat en de dvd van 2015.



7Bonsaivereniging Midden Nederland | mei 2016

Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 16 april: de demobomen
Op deze pagina wat foto’s van een deel van de
demobomen. Van elke boom een foto vóór en een
foto ná de styling. Zoek de verschillen!  ; - )

Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 16 april: linda.tv
Tijdens de manifestatie was er ook nog belangstel-
ling van de media. Awesome Productions kwam
met Filemon Wesselink filmen voor een program-
ma van Lindatv.
Ook hoofdredacteur Farrand Bloch en uitgever
René van Rooswinkel van Bonsai Focus kwamen
nog langs voor (misschien) een reportage in het
beroemde bonsaimagazine.

http://linda.tv/share/5731896063abc802d42c2a00
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Masterclass Taiga Urushibata
Op woensdagavond 13 april had-
den wij het genoegen om voor het
derde jaar op rij Taiga Urushibata
te mogen verwelkomen op de
club. Twintig leden van onze club
hadden de mogelijkheid benut
om hierbij aanwezig te zijn. Een
boombespreking door een van
Japans beste bonsaimeesters is
tenslotte niet iets wat dagelijks
voorbij komt. 
De avond bleek net als de voor-
gaande keren een succes. De mee-
gebrachte bomen werden één
voor één vakkundig en met een
frisse deskundige blik bekeken
om daarna besproken te worden.
Bij sommige bomen bleef het
gereedschap niet onaangeroerd
en werden de eerste stappen naar
een nieuw ontwerp al gemaakt. 
Geniet nog even na met de
gemaakte foto's. 
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Foto’s van Edith, Bob en Koert
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Manifestatie 16 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 16 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 tafels aanbrengen, stoelen
neerzetten, de verloting voorberei-
den en uitstallen, bomen, tafeltjes
en scroll’s plaatsen, te veel om op
te noemen! En dan na afloop ook
alles weer afbreken, opruimen
wegbrengen enz. Iedereen weer
ontzettend bedankt!

Foto’s van Riccardo Marchi


