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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten zijn miv 2018 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

NBS
15-16 september

De grote tokonoma zal in oktober
gebruikt worden door Casper en
Bruno bij de lezing die zij dan
geven. De kleine wordt door Nol
gevuld met een mame opsteling.

Tokonoma
van oktober

beste shohin-mame | Bruno Wijman

beste naaldboom | Wim Janssen

nominatie beste shohin-mame | Nol van der Linden

Onze tokonoma’s stonden tijdens
de NBS, die  door onze vereniging
werd georganiseerd bij Edo Koi,
ongebruikt in Leersum. We nemen
hier dus de gelegenheid te baat
om alvast wat toppers van Midden
Nederland bij de NBS te laten zien. 

nominatie beste loofboom
Henk de Koning



Beste leden, we hebben het
geflikt, wat een succesvol week-
end. Mijn gedachten zijn tijdens
het schrijven van dit stukje nog
steeds bij de afgelopen Nederland -
se Bonsai Show. 
Het was een uitdaging en enorm
veel werk maar de vele handen
die beschikbaar waren hebben het
gedaan. Ondanks dat het niet echt
dichtbij was voor vele van ons
konden we toch rekenen op een
ruime groep vrijwilligers tijdens
de opbouw, de show zelf en de
afbouw van de show. 
Ik wil van hier uit ook mijn dank
uitspreken aan iedereen die op
welke manier dan ook geholpen of
betrokken is geweest bij de orga-
nisatie van dit ongelooflijk succes-
volle evenement. 
We hebben het niet voor niks
gedaan, ongeveer 750/800 bezoe-
kers hebben dit weekend genoten
van het door ons gebodene. 

Bedankt

Verderop in de nieuwsbrief nog
veel meer over de show. 

Als ik naar buiten kijk begint het
land al weer prachtig te verkleu-
ren, de herfst heeft z’n intrede
weer gedaan.
Nou ja herfst, het lijkt meer op
een kleurige indian summer. 
Kleine tip van mijn kant, vergeet
uw bomen geen stikstofvrije
najaarsmest te geven dan gaan ze
een stuk vitaler de winter in. 
Winter wil ik nog niet aan denken
of zullen we die dit jaar ook over-
slaan? We zullen het wel zien wat
we krijgen. Één ding is zeker; 
20 oktober weer een interessante
bijeenkomst met Casper en Bruno
in Leersum. 

Tot dan,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
20 oktober lezing bonsai-meubilair en opstellingen

door Casper en Bruno
25 oktober thema-avond moyogi door Bruno in De Binder

17 november werken aan eigen boom
8 (!) december demo Bruno Wijman

19 januari zomer- en wintermarcot door Bruno Wijman
8-10 februari ‘best of’ 20 years Trophy, Limburghal te Genk

16 februari werken aan eigen boom
16 maart algemene ledenvergadering | demo 

13 april simultaandemo en verenigingsshow

Boom van de maand
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Na een fantastisch bonsaiweek-
end in september bij Edo Koi in
Hazers woude-Dorp zitten we aan-
komende bijeenkomst weer op
onze vertrouwde locatie in
Leersum.
Bruno en Casper zullen ons het
een en ander gaan vertellen en
uitleggen over bonsai meubilair
en opstellingen. Het belooft een
interessante, interactieve lezing te
worden waarbij uiteraard ook
materiaal zoals tafels, accenten en
natuurlijk bomen nodig zijn.
Hiervoor hebben we uw hulp hard
nodig. Heeft u vragen over het
optimaal presenteren van uw
bonsai of het gebruiken van tafels
en accenten, neem ze dan aanko-
mende bijeenkomst mee. Bruno
en Casper kunnen dan aan de
hand van de meegebrachte
bomen en andere attributen uit-
leggen hoe men een optimale
opstelling kan creëren. 
Het zou eventueel ook zomaar
eens kunnen dat uw bonsai en de
gecreëerde opstelling geselecteerd
gaat worden voor de april show.

Dus neem vooral veel bonsai,
meubilair en accenten mee want
zonder dat kan er niets worden
verteld en uitgelegd.

Verder willen we u op de hoogte
brengen dat er op donderdag-
avond 25 oktober van 19:30 tot
22:00 uur in de Binder in Leersum
een thema avond zal worden
gegeven. Het thema gaat over de
moyogi stijl en word gegeven
door Bruno Wijman. Het is hierbij
de bedoeling dat u eigen moyogi
bonsai meebrengt waar Bruno
wat over kan vertellen. 
De kosten voor deze avond zijn
€5,- en kan aan de deur worden
betaald.

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai



Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2018 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
 vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spek takel van maken, waar 
weer lang over nagepraat 
gaat worden.

Wij willen uw mooiste bonsai
op de bonsai show in april van Midden Nederland.

Dus neem uw bomen mee 
naar de komende verenigings -

 bijeenkomsten voor de  
selectie van uw mooiste boom, 

zodat wij met z’n allen uw
 presentatie helpen te   

perfectioneren.

Prijs van de maand
De prijzen van de maand oktober: 
Een appel, een rozemarijn en een
door Søren gedoneerde acer.
Verder wat PK mest, draad en een
sushiboek. En natuurlijk weer een
paar mooie potjes.
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Nederlandse Bonsai Show de show
Op 15 en 16 september stond er bij
Edo Koi een schitterende tentoon-
stelling in de mooi ingerichte kas.
De show gaf een goed beeld van de
kwaliteit van de bonsai van de bij
de NBV aangesloten verenigingen
die dit weekend hadden meege-
daan. Er valt veel te vertellen over
de geshowde bomen maar op deze
pagina’s laten wij liever de foto’s
spreken. Er moest daarbij ivm de
beschikbare ruimte wel een keuze
gemaakt worden, dus helaas is hier
niet alles te zien.
 

beste naaldboom beste loofboom

beste shohin-mame
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Foto’s van Piet Dekkers, Stef de Graauw en Sander van Oort

publieksprijs
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Nederlandse Bonsai Show de show
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Nederlandse Bonsai Show de demo’s
Tijdens de Nederlandse Bonsai
Show kon u het hele weekend
genieten van de mooiste demo’s. 
Op zaterdag was er een demonstra-
tie van de Japanse meester Naoki
Maeoka en zijn Italiaanse assistent
Gianni Cara. Maeoka San heeft zijn
bonsai opleiding gehad bij de
beroemde kwekerij Kouka-en in
Osaka onder de bezielende leiding
van Fujikawa San. Ze hebben een
geweldige yamadori taxus uit
Japan gevormd en een volgende
stap gegeven in z’n weg tot bonsai. 
Deze demo werd mede mogelijk
gemaakt door BonsaiPlaza waar-
voor nogmaals onze dank. 

Op de zondag was het de beurt aan
vier Nederlandse oud NTC win-
naars op afgelopen EBA shows.
Bart Verstappen, Martin Bonvie,
Dan Snipes en onze eigen Michal
Mokrý. Zij hebben alle vier hun
visie op een door de Bonsaihut
beschikbaar gestelde taxus laten
zien. Vier totaal verschillende
eindresultaten en een heel goed
voorbeeld dat een bonsai niet spe-
ciaal 1 vorm hoeft te zijn. Wederom
bijzonder interessant en leerzaam. 
De heren hebben deze demo’s
geheel belangeloos gedaan, super.



Bonsaivereniging Midden Nederland | oktober 2018 9

Foto’s van Piet Dekkers, Stef de Graauw en Sander van Oort



Traditiegetrouw werd op zaterdag
tijdens de NBS de landelijke NTC
gehouden waar de beste talenten
van Nederland streden om ons
land te mogen vertegenwoordi-
gen tijdens de EBA 2019.
De deelnemers van Apeldoorn,
Midden Nederland, Noord-oost
Brabant, Rijnmond en Zuid-
Holland werkten aan hun bomen
met heel wat zweetdruppeltjes op
hun voorhoofd. Of dat nu alleen
kwam van de warme kas waarin
gewerkt werd is nog de vraag.
De kandidaten hadden drie uur
de tijd om de beschikbaar gestel-
de jeneverbes struikjes een eerste
aanzet naar een bonsai te geven.

Na ampel beraad door de jury
werd de winnaar bekend
gemaakt: Erik van der Kamp van
bonsaivereniging Apeldoorn
mocht zich NTC kampioen van
Neder land noemen en gaat ons
land in 2019 bij de EBA vertegen-
woordigen.
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Nederlandse Bonsai Show de NTC competitie
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Foto’s van Piet Dekkers, Stef de Graauw en Sander van Oort



nieuwsbrief12

Nederlandse Bonsai Show meet and greet
Het zonovergoten weekend van de
NBS was natuurlijk ook een uitge-
lezen gelegenheid om oude beken -
den weer te spreken of bij de vele
aanwezige handelaren eens te
 kijken of daar iets van je gading te
koop was. Een boompje waar je
wel iets mee hebt of een mooi
beeldje of potje bijvoorbeeld. Om
daarna gewoon lekker samen op
het terras even uit te puffen onder
het genot van een koffie of biertje
en een lekkere hamburger of een
mooie portie uitstekende sushi.
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Foto’s van Piet Dekkers, Stef de Graauw en Sander van Oort
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Nederlandse Bonsai Show de KiKa aktie
Kika Roadtrip 2018 Waar je met
elkaar voor kunt staan heeft het
weekend bij Edokoi wel laten zien.
Met elkaar voor elkaar..dat was
ons motto en de gedachte achter
onze Kika actie dat weekend. En
dat is meer dan goed gelukt! Maar
hoe was dit idee ook al weer ont-
staan?
Zoals jullie in een eerdere nieuws-
brief hebben kunnen lezen hadden
wij in 2017 een workshop bij Kai
Sperling. Het was een prachtige
dag voor een workshop met klei
waar wij ondanks de lol en plezier
toch ook één van onze vrienden
moesten missen. Door zijn ziekte

was hij niet in staat om deze road-
trip met ons mee te doen. Na een
geslaagde dag en onderweg naar
huis overdachten wij de dag en
bekroop ons een gevoel van gemis.
De ziekte kanker zet je leven op zijn
kop, pakt je beet en ontneemt je
levensvrijheid en hierdoor ont-
stond spontaan het idee om iets te
gaan organiseren maar wat en hoe
moest nog vorm gaan krijgen. 
Uiteindelijk, na een jaar van plan-
nen en overleggen is de Kikaveiling
tot stand gekomen. Waar wij, dank-
zij Kai Sperling, welke twee prachti-
ge potten doneerde en Martin
Bonvie die prachtige houten kistjes
voor de potten maakte, een bijzon-
dere veiling konden organiseren tij-
dens het Landdagweekend bij
Edokoi. Om het geheel nog iets aan-
trekkelijker te maken hebben wij
zelf nog drie shohin potjes aange-
kocht om een nog hogere opbrengt
te kunnen behalen voor Kika. En
uiteindelijk maakte de vijf echt-
heidscertificaten van Renée
Bergmans van Certificaat Op Maat
het geheel af en was het weekend
bij Edokoi aangebroken. 
Middels open bieding konden de
bezoekers meedingen naar één van
die prachtige potten en was er over
die twee dagen een ware bieding -



strijd ontstaan, zeker in de laatste
minuten! Toen de laatste seconde
was verstreken was de opluchting
duidelijk hoorbaar bij de bieders en
werden Kai en Martin uitgenodigd
om bij deze bijzondere uitreiking
aanwezig te zijn en de potten aan
hun nieuwe eigenaren te overhan-
digen. Onze gedachte t.a.v. de
opbrengst was in het begin
geraamd op € 500,- maar uiteinde-
lijk, na telling door Kika, was de
totale opbrengst boven verwach-
ting uitgekomen op ruim € 909,35.
Wauw! Wat een waanzinnig resul-
taat hebben wij met elkaar behaald
en dat allemaal voor Kika!

Graag wil ik, namens de roadtrip-
groep, iedereen hartelijk bedanken
die ons heeft gesteund om deze
Kika-actie tot een succes te maken,
want zonder deze steun was het
niet gelukt. Geweldig om te hebben
mogen ervaren dat deze samenho-
righeid nog steeds bestaat en wij
met elkaar in staat zijn om, hoe
klein dan ook, successen te kunnen
behalen voor elkaar….met elkaar.

Op naar de Roadtrip van 2019 . . .
Frank
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Nederlandse Bonsai Show de catering
Ook tijdens de Landdagen bij Edo
Koi mocht de catering natuurlijk
niet ontbreken! Op deze geweldige
locatie hadden we een mooie kof-
fiecorner met kwaliteitskoffie
waar ook lekkere koeken en chips
te koop waren. Een uitstekende
plek waar de innerlijke mens
gelukkig van werd. Dankzij de
inspanningen het gehele weekend
van Edith waren er ook broodjes
hamburger en kroket, frisdrank en
bier te verkrijgen. Door het prachti-
ge weer was het er gezellig druk.

Doordat we op een niet zo opval-
lend plekje stonden met de koffie-
corner konden we een hoop leuke
en spontane reactie horen van het
naastgelegen terras. 
Wat een fijne dag! En dit was alle-
maal mogelijk door de inzet van de
vele vrijwilligers! 

Groetjes, Bianca 
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Nederlandse Bonsai Show de op- en afbouw
We kunnen als vereniging trots zijn
op onze leden, met de spreuk vele
handen maken licht werk voor
ogen is het gelukt om een groots
evenement neer te zetten.
Bas en zijn team hebben in de aan-
loop van de tentoonstelling gehol-
pen om het terrein bij Edo Koi
gebruiksvriendelijk te maken en op
te ruimen. Ook Gert-Jan van Edo
Koi heeft veel werk verzet om de
kas waar de tentoonstelling moest
komen leeg en schoon op te leve-
ren voor het grote evenement. Ook
hebben vele leden van onze vereni-
ging zich ingespannen om alles
neer te kunnen zetten in de twee
weekenden voor de show en bij het
afbreken en opruimen na de show.
Inmiddels staat al het materiaal in
De Binder, waar Casper nog even
een kist gemaakt had om alle doe-
ken in op te bergen.
Tijdens het evenement hebben we
te horen gekregen van verschillen-
de standhouders dat de organisatie
een grote pluim verdiend heeft en
het terrein er prachtig bij lag en er
uitermate geschikt voor is.
Wij als bestuur willen dan ook
iedereen die geholpen heeft dat dit
tot een groot succes heeft geleid
heel hartelijk bedanken voor hun
inzet.
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Bonsai San Show Saulieu
Op 6 en 7 oktober viel er weer te
genieten van de Bonsai San Show
in Saulieu. 
Ook dit jaar was het de uiterst
gezellige auto rit waard om af te
reizen naar een klein plaatsje in
midden Frankrijk waar dit week-
end vele van de mooiste bomen uit
Europa tentoongesteld waren. 
Uw razende reporter heeft een
aantal foto’s gemaakt zodat u mee
kan genieten van deze show. 
Naast de tentoonstelling waren er
ook prachtige demo’s van het
Koreaanse bonsai dreamteam,
Salvatore Liporace, Danny
Use , Jorge Campos,
Luis Balino en Luigi
Maggione. 
Tevens was er een
grote internatio-
nale bonsaimarkt
aanwezig. 

Ook in 2019 zal het
weer plaatsvinden.
Zeker een evenement
om uw agenda voor vrij
te houden.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Bonsai San Show 


