nieuwsbrief dec. 2019
Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

lezing Maarten
van der Hoeven

In de grote tokonoma stond de
afgelopen bijeenkomst een mooie
den van Ron Hermeling. In de
kleine tokonoma stond een opstelling van Bruno met een door hem
gestijlde bunjin-gi. De gehele
inrichting van de tokonoma werd
door Bruno beschikbaar gesteld
als de hoofdprijs in onze verloting.
opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging
Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com
Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com
Secretaris: Ruud van Woudenberg
06 - 235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com

Tokonoma
van december
De tokonoma’s staan in december
in het teken van de lezing van
Maarten. De grote tokonoma
wordt ingericht door Maarten, de
kleine door Bob.

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl
Algemene zaken en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl
Iban: nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland
www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 1 47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.
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Van de voorzitter
Beste leden, voor u ligt al weer de
laatste nieuwsbrief van het jaar.
Nu is onze bijeenkomst ook nog
op 21 december, de kortste dag van
het jaar. Wel de kortste maar zeker
niet de slechtste dag gezien we
flink bijgespijkerd gaan worden
wat betreft onze kennis over bonsaipotten door Maarten van der
Hoeven. Vaak een toch wat ondergewaardeerd deel van onze mooie
bonsai hobby. Jammer zeker
gezien er juist zoveel mogelijk is
om het geheel te verbeteren met
de juiste schaal onder de boom.
Het einde van het jaar betekend
vaak terug kijken op het afgelopen

Vooruit kijkend
jaar wat voor onze club zeker succesvol is geweest, maar als bestuur
zijn we ook al een tijdje bezig met
het komende jaar en dan vooral
om weer een mooi programma
voor jullie samen te stellen. Ik
denk dat we daar ook al weer aardig in geslaagd zijn, kijk vooral
even in de agenda en zet de data
alvast vast in die van u!
Ik hoop dat ik velen van u mag
begroeten zaterdag en degenen
die helaas verhinderd zijn wil ik
graag via deze weg fijne feestdagen en alvast de beste wensen
voor het nieuwe jaar wensen.
Bob van Ruitenbeek

Bonsai

Aziatics and Bonsai

www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2019 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Belangrijke data
21 december
18 januari
15 februari
29 feb - 1 mrt
4 maart
21 maart
18 april
16 mei
6-7 juni

lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven
receptie en 3x demo ntc-winnaars BVMN
werken aan eigen boom
The Trophy 2020, Genk, België
boombespreking Minoru Akiyama ('s avonds)
algemene ledenvergadering
bonsaishow en simultaan demo BVMN
workshop en lezing Mark en Ritta Cooper (hele dag)
Bonsai van het westen

Boom van de maand
december winterbeeld
januari naaldboom
februari winterbloeiers
maart shohin/mame
april verenigingsshow
Kijk op bonsainederland.nl voor een volledige agenda
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We staan voor de laatste bijeenkomst van 2019, de kerstsfeer in
huize Van Woudenberg is weer
losgebarsten en ik heb de vrouw
des huizes weten te weerhouden
kerstballen in mijn geliefde bonsai te hangen .... Tja, ... niet iedereen waardeert de bonsaipassie en
weten de waarde van de ‘boompjes’ (wat een irritante beschrijving van de bonsai) niet juist in te
schatten.
Aankomende
bijeenkomst
staat in het
teken van potten, bonsaipotten
wel te verstaan. Kleine, grote,
brede, smalle, oud en nieuw ... je
begrijpt wat ik bedoel. Dankzij
onze voorzitter hebben we
Maarten van der Hoeven van
BonsaPlaza weten te strikken voor
een lezing. Hij zal ons meevoeren
in deze wereld. Hij zal, onder
andere, praten over bekende bonsaipottenbakkers en hun signatuur. Daarbij is het mogelijk om
eigen potten mee te nemen en
eventueel te laten onderzoeken
door welke bonsaimeester ze zijn
gemaakt.
Ik heb er in ieder geval weer zin
in. Ik zie jullie hopelijk aanstaande zaterdag.
Ruud van Woudenberg

Contributie
De contributie voor het jaar 2020
bedraagt weer 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
Op de verlotingstafel staan deze
maand onder andere een mooie
den, een appeltje van Ruud John,
drie mooie schaaltjes en drie mysterieuze kerstpakketjes. Dat wordt
lastig kiezen!

Wij willen

uw

op de bonsai show in april
Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spektakel van maken, waar
weer lang over nagepraat
gaat worden.
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mooiste bonsai
van Midden Nederland.
Dus neem uw bomen mee
naar de komende verenigingsbijeenkomsten voor de
selectie van uw mooiste boom,
zodat wij met z’n allen uw
presentatie helpen te
perfectioneren.
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Terugblik bijeenkomst november
In november stond de bijeenkomst in het teken van werken
aan eigen bomen. Iedereen werkte enthousiast aan de meegebrachte bomen en er werden nuttige adviezen gegeven. Voor degenen die geen bomen meegenomen hadden was het een gezellige middag om met elkaar tips en
wetenswaardigheden uit te wisselen over onze gezamenlijke
hobby. Bob deed deze middag een
stille demo aan een prachtige
Pinus parviflora.
Voordat iedereen ging werken
aan de bomen werden Bruno en
Rijn naar voren geroepen door
Bob. Zij kregen namens de NBV
uit handen van Jacqueline
Vliegendhart een cadeaubon
overhandigd. Voor hun geweldige
inzet in de afgelopen jaren om de
Nederlandse NTC kandidaten
klaar te stomen voor de EBA contest en tijdens de EBA te begeleiden. Daarnaast zorgden zij jarenlang voor het ophalen en transport van de bomen - met de verantwoording voor andermans
spullen dat daar bij komt kijken -,
het inrichten op de show, de vergaderingen bijwonen etc. De beiden heren waren oprecht aangenaam verrast, voor deze blijk van
waardering.
Ook de verloting was weer een
succes. In de tokonoma stond een
opstelling met een door Bruno
schitterend gestijlde Pinus sylvestris. Voordat de verloting begon
kondigde Bruno aan dat niet
alleen de boom gewonnen kon
worden maar dat de hele opstelling als hoofdprijs eruit ging. Ook
waren er weer andere mooie prijzen in de verloting. Er werden
veel lootjes verkocht en de prijswinnaars gingen tevreden met
hun aanwinsten weer naar huis.
Al met al weer een ontzettend
geslaagde middag!
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Foto’s van Piet Dekkers
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NTC 2019 Lodder Bonsai
Wie kent het niet. Je hebt ontzettende honger en je schept vol
overmoed je bord bol. Halverwege
de maaltijd kom je erachter dat de
hoeveelheid eten eigenlijk te
ambitieus was voor je maag.
Helemaal wordt het probleem
groot als je bij iemand eet en je
het niet chique vindt om het te
laten staan. Stoïcijns blijf je dooreten in de hoop dat het niet wordt
opgemerkt. Ondertussen knagen
de zenuwen aan je en vraag je
continue af of het wel gaat lukken. Uiteindelijk komt het wel
min of meer op maar de maaltijd
eindigt dan met een ‘eet-kater’.
Met buikpijn wil je dan voorlopig
even niet aan eten denken.
De bonsai-enthousiasteling die
dacht dat dit stukje over bomen
ging en nu dreigt te stoppen met
lezen vraag ik nog even door te
lezen want het echte bonsaiverhaal begint nu pas.
Nadat ik was uitverkoren om
onze verenging te vertegenwoordigen bij de NTC van 23 november
werd ik een soort Padawan van
Bruno (voor de niet Star Wars liefhebbers: een leerling van Bruno).
Bijna wekelijk ging ik naar Bruno
om onderricht te ontvangen. En
volgens mij is er toen geen bijeenkomst voorbijgegaan dat Bruno
niet vertelde dat je maar vijf takken moest gebruiken. Namelijk de
karaktertak, tegentak, achtertak,
voortak en een goede ‘vertakte
tak’ voor de kroon. Deed je dat
niet – aldus Bruno – dan zou je
het nooit in drie uur halen.
Op 23 november begon ik aan de
NTC. Na al die maanden training
wilde ik een goede boom neerzetten. Ik was gretig, noem het maar
hongerig om een goede boom te
vormen. De wedstrijdboom was
een fantastische Itoigawa
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Juniperus. Klein van stuk en met
met heel veel goede zijtakken. Ik
dacht nog even terug aan de vijf
takken van Bruno. Nee... deze
boom had veel meer bruikbare
takken en met meer takken kan
je een vollere en betere boom
neerzetten. Vol overgave begon ik
aan het bedraden van al die zijtakken. Dat ging twee en een half
uur goed. Ik moest toen alleen
nog meer dan een kwart van de
boom bedraden en had dus nog
maar een half uur de tijd.
Het verloop laat zich raden.
Stoïcijns blijf je door bedraden in
de hoop dat het niet wordt opgemerkt. Ondertussen knagen de
zenuwen aan je en vraag je conti-

nue af of het wel gaat lukken.
Uiteindelijk is de tijd om en eindigt het met een ‘kater’. Niet
zozeer omdat ik niet gewonnen
had (was natuurlijk wel gaaf
geweest) maar meer omdat ik
niet de boom had neergezet die ik
eigenlijk wilde neerzetten.
Achteraf vroegen bekenden mij:
doe je volgende jaar weer mee?
Op dat moment wil je met jouw
katergevoel aan alles denken
behalve aan bonsai. Maar zoals
het ook met eten gaat. Je blijft het
doen en in enthousiasme schep je
waarschijnlijk ook de volgende
keer te veel op...
Nino Perniciaro
nieuwsbrief

Foto’s van Sander van Oort

winnaar ntc 2019: Rodrigo Lima
bonsaivereniging Zuid Holland
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NBS 2019 Lodder Bonsai
Op 23 november j.l. was het weer
tijd voor de Nederlandse Bonsai
Show. Na de door ons georganiseerde succesvolle editie van afgelopen
jaar mochten we dit jaar weer
gebruik maken van de faciliteiten
bij de firma Lodder Bonsai.
Voor onze vereniging wederom een
zeer geslaagde dag met goede
waarderingen voor de door ons
tentoongestelde bomen zowel door
de keurmeesters als het publiek.
Bij deze wil ik iedereen die zich
heeft ingezet voor deze dag bedanken.
Bob van Ruitenbeek
3e prijs loofboom

1e prijs shohin / mame

2e prijs shohin / mame
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publieksprijs
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Foto’s van Sander van Oort
3e prijs shohin / mame

2e prijs naaldboom

1e prijs loofboom

1e prijs naaldboom
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3e prijs naaldboom

2e prijs loofboom
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NBS 2019 Lodder Bonsai
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Bonsaivereniging Midden Nederland | november 2019

11

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 21 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

kanuma
16 liter

€ 13,95

€ 14,50

akadama
hard shohin
2 mm, 10 liter

kiryu
kleine korrel
18 liter

€ 15,95

€ 17,95

www.basbonsai.nl
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