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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

Demo Bart Verstappen

Beide tokonoma’s waren tijdens
de bijeenkomst in november
ingericht met bomen van Bruno.
In de kleine tokonoma de
Chamaecyparis obtusa Tsatsumi
die in het september nummer van
de nieuwsbrief nog uitgebreid ter
sprake kwam.
In de grote tokonoma stond een
stoere Liguster van Bruno.
Uiteraard beide opstellingen met
een mooi accent en een door
Bruno vervaardigde scroll.
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Tokonoma
van december
De grote tokonoma zal tijdens
de bijeenkomst van december
ingericht worden door Bart
Verstappen.
Hoe de kleine tokonoma ingericht
gaat worden blijft nog een verrassing
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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten zijn miv 2018 1 47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

Bonsaivereniging Midden Nederland | december 2017

1

Van de voorzitter
Beste leden, december, al weer de
laatste maand van het jaar.
Tevens de laatste nieuwsbrief van
2017.
Zoals gewoonlijk kijk je in december een beetje terug naar het afgelopen jaar. Voor mij zeker een
geslaagd jaar om even snel wat
dingen op te sommen die me in
mijn gedachten schieten.
Om te beginnen met mijn reis
naar Japan in januari en november, de Noelanders en de eba.
Een super april show en demo dag
olv Bruno, groot prijswinnaars tijdens de Bonsai van het Westen en
de nbs en ntc.
Een leuke groep cursisten bij de
beginnerscursus, maar bovenal
hele gezellige en leerzame
middagen op de club.

Vooruit kijkend
Middagen en evenementen die
door een grote groep enthousiaste
leden worden verzorgd, elke vrijwilliger wil ik hiervoor bedanken.
Grote of kleine taken, alles moet
gebeuren en vele handen maken
licht werk.
Voor en door de club.
2018 kom maar op, ik heb er zin in.
Tot zaterdag.
Bob van Ruitenbeek

Het jaar was weer zo voorbij en
toch hebben we veel gedaan en op
deze voet gaan we verder.
Ook komend jaar staat weer bol
van de evenementen waar we te
vinden zijn en de leuke clubmiddagen voor het eerste deel van het
jaar staan ook al vast.

Belangrijke data
16 december
20 januari
3 + 4 februari
17 februari
11 + 12 maart
17 maart
21 april
19 mei

demo Bart Verstappen
nieuwjaarsborrel en demo Bruno
Noelanders Trophy - Genk, België
werken aan eigen boom
open dagen Lodder
ALV en demo Michal
simultaandemo en verenigingsshow
verenigings ntc | werken aan eigen boom

Boom van de maand
december
januari
februari
maart
april
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winterbeeld
naaldboom
winterbloeiers
shohin/mame
verenigingsshow

De laatste bijeenkomst van dit
jaar sluiten we af met een bekende bonsaiïst, Bart Verstappen die
bij ons een demo komt geven. Hij
zal ons weer inspireren om met
hem samen goede keuzes te
maken over hoe de boom een eerste styling kan ondergaan, zonder
dat het ten koste gaat van de
levensvatbaarheid van de boom.
We hebben in het verleden al eens
kennis gemaakt met een demo op
een Lariks. Het was toen een mooi
voorlopig eindresultaat en we zijn
benieuwd hoe de lariks geworden
is in een verder stadium.
Laten we hopen dat hij deze keer
de lariks weer heeft meegenomen
om te laten zien wat er in twee
jaar tijd aan veranderd is.
Tevens is er weer een verloting in
de pauze van de demonstratie.
Daarbij zijn natuurlijk weer mooie
bomen en nuttige prijzen te winnen,

Contributie
De contributie voor het jaar 2018 is
verhoogd met 1 2,50 en bedraagt
nu 1 47,50. Maak het bedrag s.v.p.
snel over op ons gironummer
nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal contant aan
de penningmeester op de bijeenkomst in Leersum.
nieuwsbrief

Prijs van de maand

Bonsaikalender

Ook deze maand weer mooie prijzen: Een paar bomen waaronder
een mooie iep en een linde (?), vier
potjes, een flesje mest en weer
wat bonsaitijdschriften.

Het bijna voorbije jubileumjaar
gaan we afsluiten met een leuk
presentje voor alle leden. Op initiatief van Anita is er met behulp
van een aantal leden een mooie
professionele bonsaikalender in
elkaar gezet.
Het betreft hier een maandkalender op A3 formaat, klaar om een
plekje bij u aan de muur te vinden. En dat plekje is ook wel verdiend vinden wij. Op elk maandblad wordt een mooie boom van
onze vereniging in de schijnwerpers gezet, vergezeld door vele
tips en wetenswaardigheden en
een mooi accentje. Op de kalender
zijn alle belangrijke bonsai-data
al ingevuld waaronder natuurlijk
onze eigen bijeenkomsten. Dus
zorg dat u er de komende bijeenkomst bij bent om ook zo’n mooie
kalender mee naar huis te nemen!

Draag de badge
We willen natuurlijk graag onze
bijeenkomsten in De
Binder op tijd beginnen.
Dus het is fijn als u op
tijd kunt komen. Maar we
willen ook graag iedereen
bij naam noemen, dus draag
uw badge met ledenkaart svp
zichtbaar. Als u nog geen badge
heeft kunt u die nog ophalen
bij Edith tijdens de bijeenkomsten.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
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Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2017 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!.
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Terugblik bijeenkomst oktober
We zaten dit keer in de twee kleine
vergaderzalen waar we aan onze
eigen bomen konden werken.
De meeste leden hadden hier dan
ook gehoor aan gegeven en bijna
iedereen had een of meerdere
bomen meegebracht om aan te
werken. Zoals gebruikelijk werd er
door onze leden niet alleen aan de
meegebrachte bomen gewerkt
maar ook werden de bomen onderling besproken en of bekeken
welke kant de boom op zou kunnen gaan. Uiteraard werd er zo ook
weer veel kennis met elkaar
gedeeld en konden de beginners in
onze hobby weer het een en ander
bijleren van de wat meer ervaren
leden.
Natuurlijk was er ook ruim de tijd
om gewoon even met elkaar wat
bij te kletsen, een drankje te
nemen aan de bar of de mooi ingerichte tokonoma’s te bekijken.
Al met al was de middag weer
uiterst gezellig.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Nederlandse Bonsai Show 2017
Op 25 november was het weer zo
ver, de NBS stond op het programma. Gehouden bij de firma Lodder
Bonsai te Harmelen tijdens hun
sale evenement.
Alle bij de nbv aangesloten verenigingen was de mogelijkheid geboden om hun beste bonsai tentoon
te stellen en te laten zien aan het
in grote getalen opgekomen
publiek.
Tijdens de show zijn de bomen
gekeurd door de keurmeesters van
de nbv waarbij de beste van de

beste naaldboom en publieksprijs | Wim Janssen

beste shohin | Bob van Ruitenbeek

nominatie shohin | Nancy Vaele
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Foto’s van Ron Hermeling

nominatie shohin | Bruno Wijman
show zijn gekozen. Deze bomen
zijn geselecteerd om ingezonden te
worden voor de EBA in Italië
komende mei.
Als vereniging hebben wij weer
laten zien dat we goed bezig zijn.
Zo hebben wij weer de nodige prijzen in de wacht gesleept:
Beste naaldboom en publieksprijs
voor de Pinus van Wim Janssen;
beste shohin voor de opstelling van
Bob; nominatie shohin voor de
opstelling van Nancy en; nominatie voor de shohin van Bruno, tentoongesteld onder naam van
Bonsaivereniging Apeldoorn.
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Nederlandse Bonsai Show 2017
Behalve deze lijst aan prijzen viel
ook het commentaar van de aanwezigen over de opstellingen van
Midden Nederland op.
Enkel positief over de kwaliteit van
de opstellingen, in bomen, tafels,
de nieuwe sochi, het evenwicht,
noem maar op. We hebben onze
vereniging weer geprofileerd als
de club waar je lid van moet zijn.
Naast de tentoonstelling was er
ook weer een verenigingsstand
bemand door Edith waar de nodige
informatie voor een ieder verkrijgbaar was. Al met al een meer dan
geslaagde dag.
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New Talent Contest 2017

Foto’s van Ron Hermeling

Tijdens de NBS werd ook de jaarlijkse new talent contest gehouden
waar Michal onze vereniging
mocht vertegenwoordigen.
Na het afgelopen jaar reeds meer
dan verdienstelijk te hebben
gedaan en - vreemd maar waar naast de eerste prijs had gegrepen,
dit jaar een kans op revanche.
Een kans die Michal met beide
handen aangreep en niet meer los
liet tot de starters boom in de
beschikbare tijd was omgevormd
tot een fraai uitgestijlde moyogi.
Het uitgangsmateriaal waren allen
mooie itoigawa jeneverbessen
waar een goede boom in zat, maar
met enkele uitdagingen om de
bonsai er in te zien.
Iets wat Michal zeer goed heeft
gedaan.
Dit is de keurmeesters tijdens en
na afloop niet ontgaan en Michal
heeft dan ook verdient gewonnen.
Michal we zijn trots op je en wensen je veel succes in Italië tijdens
de Europese NTC!
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Shuga-ten Tokio
In vervolg op de fotoreportage in
onze vorige nieuwsbrief van de
Shuga-ten in Tokio, plaatsen we
hier weer wat pagina’s met foto’s
voor de liefhebber. En dit maal
komen vooral ook de mame liefhebbers aan hun trekken! Maar
Bob heeft voldoende materiaal
ingeleverd om nog een paar jaar
door te plaatsen, dus we gaan
zeker nog wat meer foto’s
zien in de komende
nieuwsbrieven!
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Bestel de juiste grondsoort . . .
. . . en meld je aan bij Bas!
Dit najaar kunt u de substraten,
voor het verpotten van uw bonsai,
ook verkrijgen via Bas Bonsai.
Tot en met 16 december kunt u tijdens de bijeenkomsten uw bestelling plaatsen.
Of u kunt uw bestelling opgeven
via info@basbonsai.nl
Tijdens de bijeenkomsten van
januari of februari, liggen de substraten dan voor u klaar.
Makkelijker kan het eigenlijk niet!

Speciaal voor
de leden van
Bonsai vereniging
Midden Nederland

Bas Bonsai
akadama
hard
5 mm, 14 liter

kiryu
kleine korrel
16 liter

€ 14,95

€ 14,95

akadama
hard
2 mm, 14 liter

velda superdensa
10 liter

€ 14,95

€ 12,50

kanuma
kleine korrel
16 liter

€ 14,50

www.basbonsai.nl
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