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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 grote tokonoma stond in
oktober een mooie Pinus Bunjingi
van Gerard.
In de kleine tokonoma een Acer
buergerianum op rots van Stef die
nog steeds mooi in het blad stond.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen bomen

De grote tokonoma wordt inge-
richt door Piet Dekkers met een
literaat. In de kleine tokonoma
komt een jeneverbes van Bruno

Tokonoma
van november



Beste leden, voor u ligt al weer de
voorlaatste nieuwsbrief van het
jaar. Voor mij is het einde van het
jaar altijd heel druk, aangezien ik
in een tuincentrum werk staat
het in het teken van kerst en nog
meer kerst.

Wat bonsai betreft is het ook een
drukke tijd, eerst volgende week
de show bij Lodder, daarna Noe -
landers en weer een paar dagen
daarna vertrek ik naar Japan.
Om te beginnen bij volgende
week; de Nederlandse bonsai
show tijdens de najaarssale bij
Lodder.
Als Midden Nederland zijn we al
jaren toonaangevend binnen

Nederland. En ook komende show
gaan we weer laten zien dat we
een enorm hoge kwaliteit hebben
binnen onze club.
Daarnaast hebben we een infor-
matie stand waarmee we onze
vereniging kunnen promoten.
Dan Noelanders, daar hoef ik
natuurlijk niet zo veel meer over
te zeggen. Een van de meest pres-
tigieuze tentoonstellingen van
Europa. De inschrijving is nog
open.
En dan Japan, eind januari ver-
trek ik weer richting Japan om
wederom les te volgen bij mijn
meester al daar, Urushibata.
Daarnaast zal ik ook de Kokufu-
ten bezoeken. Deze word komend
jaar voor de 90e keer gehouden.
Ik kijk er ontzettend naar uit en
kan het een ieder aanraden om er
heen te gaan. Voor mij echt de
beste show die ik ooit heb gezien,
een Kokufu boek is mooi maar de
tentoonstelling is boom na boom
verbazing en verwondering.

Tot de 21e,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 november werken aan eigen bomen
28 november najaarssale Lodder + NBV show + NTC
19 december demo Bart Verstappen

16 januari nieuwjaarsreceptie en demo Bruno
23+24 januari Noelanders Trophy Genk België

20 februari ALV en tentoonstellingsbomen
19 maart workshop Pinus door Bruno
24 maart thema avond Bruno enten en marcotten
2+3 april Spirit of Shohin Surrey GB

13 april masterclass Taiga Urushibata
16 april simultaandemo en verenigingsshow

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Werken aan eigen bomen is het
thema deze middag. Er zal nog
wel wat werk aan sommige van
onze bomen gedaan moeten wor-
den voor de winter invalt. Met de
hulp van anderen om ons heen,
kan het weer een geslaagde mid-
dag worden. Ook worden er weer
bomen geselecteerd voor de april
show, waarvoor Bob en Bruno hun
medewerking zullen verlenen.
Met ook een mooie verloting een
interessante middag in deze don-
kere dagen.

verenigings-
show 2016
Ook in november is er 
de selectie van bonsai
voor onze show in
april. Dus aarzel niet
en breng uw mooiste
kandidaten mee op
zaterdag!

Contributie 
De contributie voor het jaar 2016
is wederom ongewijzigd en
bedraagt 1 45,-. Maak het bedrag
s.v.p. over op gironummer 
nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal  contant aan
de penningmeester op de bijeen-
komst in Leersum. 
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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

Prijs van de maand
Bij de middag in november zijn er
ook weer mooie prijzen te winnen.
O.a. een jeneverbes gestyled door
Gert Willemse, een Pyrus (peer),
een Pyracantha shohin, een paar
mooie potjes, wat bonsaitijdschrif-
ten en wat 0-10-10 mest. De moei-
te waard om je geluk weer eens te
beproeven!

De prijzentafel tijdens de vorige
verloting.
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Terugblik bijeenkomst oktober
Tijdens de bijeenkomst van okto-
ber werden er weer diverse bomen
besproken die door onze leden
waren meegebracht en waarvan
ze nog niet goed wisten hoe er
mee verder te gaan. Deze bijeen-
komst werd druk bezocht door
onze leden.
Het was een interactieve middag
waarin Oscar en Bob samen met
de overige leden, de eigenaren van
de bomen weer nieuwe inzichten
gaven. En veel stof om over na te
denken hoe ze hun boom naar een
hoger niveau konden brengen.
Uiteindelijk nemen ze natuurlijk
zelf de beslissing hoe verder te
gaan met de boom.
Als verassing heeft Bruno nog een
mooie demo gegeven op een
Juniperus, welke hij tot een mooi
eindresultaat heeft gebracht. We
hopen deze boom in een later sta-
dium nogmaals te mogen zien.
Al met al een geslaagde middag
waarin iedereen tevreden op terug
kan kijken.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Bij de vorige bijeenkomst verraste
Bruno ons met een demo op een
jeneverbes die hij tijdens de bijeen-
komst in september had overgeno-
men van Simon de Boer. Hier een
fotografisch verslag van de styling
op de bijeenkomst en daarna.

Verrassings demo

�

� �

�

analyse vooraf en resultaat demo:
� Boom zoals die is aangeschaft

op de bijeenkomst van Simon 
de Boer voor 20 euro.

� Achterkant.
� Gewenste helling, met karakter-

tak en top omcirkelt.
� Resultaat na de demo van 

17 oktober.

analyse na de demo en voorlopig 
resultaat:
� De stamlijn is met blauw aan -

gegeven.
� De jin moet naar rechts om de

top te volgen.
� Ook de holle en bolle kant is

mooi te zien.
	 Het geheel is asymmetrisch.

 Let op de asymmetrie.
� Het eindresultaat voor nu. Met

dank aan Simon. En Gerard van
Roekel bedankt voor het assiste-
ren tijdens de demo.

� De toekomstige pot; 
een nanban.

�
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Foto’s van de 89e Kokufu ten
Ook in deze nieuwsbrief weer wat
foto’s die Bob nam van de schitte-
rende bomen op de Kokufu ten in
de Tokyo Metropolitan Art Gallery.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Foto’s van Piet DekkersBomen van onze leden
In oktober waren er, zoals ge woon -
lijk, weer vele bomen te bewonde-
ren die onze leden meebrachten
naar de bijeenkomst. Uiteraard
ook omdat een boombespreking
op het programma stond. 
Er waren prachtige exemplaren
bij, vaak in schitterende herfst-
kleuren. Altijd weer mooi om van
te genieten. Dus blijf vooral je
bomen mee nemen. Ook omdat
we komende zaterdag weer
bomen selecteren voor onze show
in april. Bovendien doe je voor
elke meegebrachte boom een keer
mee in de verloting!
Meenemen dus die bomen!
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Foto’s van Bruno WijmanBomen van onze leden
Een speciaal plaatsje op de pagi-
na’s van bomen van onze leden is
er ingeruimd voor deze herfst-
beelden van Bruno.


