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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

In de maand september staat
alles natuurlijk in het teken van
de Nederlandse Bonsai Show. Dit
maal georganiseerd door onze
eigen vereniging! De show is
gerealiseerd dankzij de belange -
loze medewerking van Edo Koi en
BonsaiPlaza en met de inspan-

ning van het bestuur en de
onmisbare vrijwilligers in onze
vereniging. We hopen dan ook
veel van uw allen te mogen ver-
welkomen, het zal zeker de moei-
te van uw reis waard zijn!
In deze nieuwsbrief leest u er
meer over.

Nederlandse Bonsai Show
15-16 september Hazerswoude-dorp

Bonsai vereniging Midden Nederland
organiseert i.s.m. EdoKoi en BonsaiPlaza de

Nederlandse
Bonsai Show
15-16 september 2018

B O N S A I

vereniging
Midden Nederland

Bonsai

Bonsai show,
New Talent Contest,
demo’s, markt en 
bonsai veiling

Demo van Naoki Maeoka 
op zaterdag.

Simultaandemo 
van Martin Bonvie, 
Michal Mokrý,

Dan Snipes en 
Bart Verstappen

 (vier Neder-
landse eba
 winnaars)

op  zondag.

Locatie: 
Edo Koi Holland
Belgiëlaan 1f
2391 ph Hazerswoude-dorp

gratis entree

nederlandse bonsai vereniging



Beste leden, nu is het toch echt
bijna zo ver. 

De Nederlandse Bonsai Show 2018. 
Ongeveer twee jaar geleden heb-
ben we na wat vooronderzoek als
bestuur bij de NBV aangegeven
dat we er voor wilden gaan. 
De organisatie van de NBS 2018. 
Een flinke klus, zeker gezien onze
insteek om dit evenement zo kos-
ten neutraal mogelijk te houden,
maar we weten dat we altijd op
een flinke groep zeer enthousiaste
vrijwilligers kunnen rekenen. 
Als Midden Nederland kunnen en
willen we niet inboeten op kwali-
teit. Dat is waar wij voor staan,
tezamen met een flinke portie

gezelligheid en samenhorigheid. 
Deze show hebben wij dus ook
niet georganiseerd voor onszelf
maar voor iedereen die geïnteres-
seerd is in bonsai in binnen en
buitenland. 
Met onder andere de mooiste
bomen van de bij de NBV aange-
sloten verenigingen, een grote
bonsai markt, de nationale NTC,
een super demo van de Japanse
meester Naoki Maeoka op zater-
dag en een 4-voudige simultaan
demo op zondag denk ik dat we
een ongekend mooi weekend
tegemoet gaan. 

Dan wil ik nog even stil staan bij
een ander geweldig initiatief, de

veiling voor KIKA. Verderop in de
nieuwsbrief kunnen jullie er alles
over lezen. 
Op de Facebook pagina van onze
vereniging is het ook terug te vin-
den en ik wil graag iedereen
oproepen dit bericht te delen. 

Er gaat niets boven bonsai 
behalve . . .

Tot 15 en 16 september bij Edo koi
in Hazerswoude dorp. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
15-16 sept. Nederlandse Bonsai Show, Hazerswoude-dorp

20 oktober lezing bonsai-meubilair en opstellingen
door Casper en Bruno

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

Boom van de maand
september geen boom van de maand ivm NBS

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Najaars cursussen
Werkavonden
Op donderdag 20 en 27 septem-
ber, 11 en 18 oktober en 1 novem-
ber van 19:30 tot 22:00. De kosten
voor deze avonden zijn €75,-.
Werkmiddagen en beginners -
cursus
Op zaterdag 8 en 29 september, 6
en 27 oktober en 10 oktober van
13:30 tot 16:00. De kosten voor de
werkmiddagen zijn €75,- en de
beginnerscursus kost €100,-

inclusief startersboom. Alle akti-
viteiten in De Binder te Leersum.
Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar! Dus als u snel rea-
geerd kunt u nog meedoen!

U kunt zich aanmelden via: 
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
en door het verschuldigde bedrag
over te maken op:
NL64INGB0006560336 tnv Bonsai
vereniging Midden Nederland.

Bonsai
de webshop voor al uw bonsai
en benodigdheden

Voor alle leden van Midden
Nederland is er de mogelijk-
heid om met korting te kopen
bij BonsaiPlaza. Ga naar: 
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2018 in. 
U krijgt dan 10% korting op alle
artikelen. Exclusief speciale
aanbiedingen. 
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Vooruit kijkend
Zaterdag 15 en zondag 16 septem-
ber is het eindelijk zover. Na bijna
twee jaar van plannen en voorbe-
reiding organiseert BVMN dit jaar
de Nederlandse Bonsai Show.
Zoals jullie vast al gehoord heb-
ben wordt het gehouden bij Edo
Koi in Hazerswoude-Dorp en zal
het voor het eerst twee dagen
duren.  We zijn met de organisa-
tie van de show een samenwer-
kingsverband aangegaan met
Edo Koi Holland en Bonsai Plaza.
We willen hen hierbij dan ook
ontzettend bedanken voor alle
hulp en sponsoring bij het orga-
niseren van dit weekend.

We hebben een uitgebreid pro-
gramma weten te maken ver-
deeld over twee dagen.
Zo zijn er uiteraard het hele
weekend de mooiste bonsai van
de nederlandse bonsaiverenigin-
gen te bewonderen. Ook het hele
weekend is er een grote markt
aanwezig waar u allerlei bonsai

benodigdheden kunt aanschaffen
maar ook heerlijke sushi, brood-
jes en een drankje kunt nuttigen. 
Op zaterdag wordt de NTC gehou-
den waar de beste talenten van
Nederland strijden om ons land
te mogen vertegenwoordigen tij-
dens de EBA 2019.
De Japanse bonsaimeester Naoki
Maeoka zal zaterdag een demon-
stratie geven die mogelijk is
gemaakt door Bonzai Plaza..
Op zondag kunt u naast het
bewonderen van de bonsai en het
shoppen op de markt een bijzon-
dere demonstratie zien van vier
Nederlandse EBA NTC winnaars. 
Er zal die dag ook een bonsai -
veiling worden gehouden.

Verder is er het weekend aan-
dacht voor KIKA. Op initiatief van
de ‘roadtrip groep’ worden er vijf
Sperling potten bij inschrijving
geveild. De potten zijn geheel
belangeloos aangeboden en door
de meester Kai Sperling zelf ge -

bakken. Martin Bonvie heeft voor
de gelegenheid belangeloos voor
elke pot een kistje gemaakt.
De volledige opbrengst komt ten
goede van de stichting KIKA. U
kunt de te veilen potten en infor-
matiestand van Kika vinden bij
de marktkraam van Bas Bonsai.

Uiteraard komt zo’n show er niet
vanzelf en natuurlijk kunnen we
alle hulp gebruiken. 
Wilt u ook nog een steentje bij-
dragen meldt u zich dan aan bij
Edith via e.den.ouden@live.nl 
Er zijn oa nog vrijwilligers nodig
bij de opbouw op vrijdag, de
afbouw op zondag, parkeerhulp
en surveilleren in het weekend.
We kunnen uw hulp heel goed
gebruiken.

Laat dit weekend niet aan u voor-
bijgaan en kom een of beide
dagen naar dit unieke evenement!
Het programma van dit weekend
vindt u op pagina 8.

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 van 2019 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.
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Terugblik bijeenkomst augustus
Tijdens de vakantieperiode hadden
we toch een verenigingsmiddag
waar iedereen naar hartenlust kon
werken aan zijn meegebrachte
bomen. Vele clubleden hebben
daar ook gebruik van gemaakt.

Omdat er veel vragen over dennen
waren binnengekomen bij Bruno,
heeft hij van deze bijeenkomst
gebruik gemaakt om in een inte-
ressante lezing voorlichting te
geven over naaldbomen / dennen
en wat te vertellen over het verzor-
gen en vormen hiervan. 
Het was een geslaagde middag
met als aanvulling de bijdrage van
Bruno waarvoor onze hartelijke
dank en natuurlijk de verloting
waar altijd mooie en nuttige prij-
zen gewonnen kunnen worden.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Bonsai voor Kika - Veiling Sperling Bonsai Potten
De potten
Kai Sperling is de Bonsaipotten-
bakker in Wesel (Duitsland) waar
wij eind 2017 op bezoek waren
voor een workshop met onze
Roadtrip-groep van Bonsai ver-
eniging Midden Nederland. 
Kai maakt bonsaischalen op voor-
raad, maar ook op aanvraag. Als
je weet wat je (ongeveer) nodig
hebt,  dan kan hij de pot maken
voor jouw boom, precies naar
wens. 

De ziekte
Tijdens deze trip was één van de
roadtripvrienden verhinderd door
ziekte. Niet zo maar een ziekte,
maar één van de meest gevrees-
de: kanker. Dit kwam hard aan bij
onze groep.
Ook Kai kent deze ziekte bij fami-
lieleden en daarom was de
Meester-pottenbakker tijdens ons
bezoek zeer enthousiast over het
voorstel van de Roadtripgroep,
om Sperling-potten ter
beschikking te stel-
len voor een vei-
ling voor Kika
(Kinderen
Kankervrij). 

De veiling
Kai heeft speciaal voor de veiling
2 grote potten en 3 porseleinen
shohin potjes gemaakt. 
De opbrengst van de veiling
gaat in zijn geheel naar
Kika. 

Kika zorgt voor ondersteu-
ning van onderzoek naar
genezing van kinderen met
kanker. 

Zet jouw bod op de intekenlijst bij
jouw favoriete pot(ten). Als jouw
bod de hoogste is op zondag 
16 september om 14.15h, dan mag
je na betaling de pot meenemen
in een handgemaakt kistje van
Martin Bonvie (dank je wel
Martin!) en een echtheidscertifi-
caat (gerealiseerd door Renée
Bergman van Certificaat op maat). 

Er gaat niets boven Bonsai, 
behalve . . . 
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De meester aan het werk en
zijn vijf mooie potten die
 tijdens de NBS geveild zullen
worden.

De echtheidscertificaten worden
gedoneerd door Renée Bergman
van Certificaat op maat.
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Programma zaterdag 15 september
10.00 - 17.30 uur
Tentoonstelling
New Talent Contest
Demonstratie Naoki Maeoka
Markt
Veiling bonsaipotten van Sperling Keramik tbv Kika
Winkel Edo Koi
Catering 

10.00 uur Opening Nationale Bonsai Show

10.30 - 13.30 uur New Talent Contest

14.00 - 17.00 uur Demonstratie door Naoki Maeoka, aangeboden door
BonsaiPlaza

17.15 uur Prijsuitreiking Nationale Bonsai Show

17.30 uur Sluiting van de eerste dag

Programma zondag 16 september
10.00 - 16.00 uur
Tentoonstelling
Simultaan demonstratie door vier Nederlandse 

EBA winnaars: Martin Bonvie, Michal Mokrý, 
Dan Snipes en Bart Verstappen

Bonsai veiling
Markt
Veiling bonsaipotten van Sperling Keramik tbv Kika
Winkel Edo Koi
Catering 

10.00 uur Opening Nationale Bonsai Show

11.00 - 14.00 uur Simultaan demonstratie door Martin Bonvie, 
Michal Mokrý, Dan Snipes en Bart Verstappen

14.30 uur Bonsai veiling

16.00 uur Sluiting van het weekend


