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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

ntc | werk eigen boom

De beide tokonoma’s waren tijdens de bijeenkomst in mei ingericht met de beste shohin van de
show van Bob. De kleine met de
beste loofboom van Ruud.

40 jaar
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Tokonoma
van juni
De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in juni ingericht worden door Wim Janssen met zijn
beste naaldboom van de show. In
de kleine tokonoma een Cotoneaster op rots van Simon de Boer.
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of bij de secretaris.
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Van de voorzitter
Beste leden, de laatste nieuwsbrief voor de vakantie al weer,
maar ook de eerste na onze
40 jarig jubileum viering.
In het stukje terug kijkend kunt u
nog van alles over deze zeer
geslaagde dag terug lezen.
Iedereen heeft een mooie boom
gekregen en ik wil de personen
graag bedanken die mee hebben
geholpen om deze dag tot een
succes te maken, in het speciaal
dank aan Bas en Fons voor het
transport van de bomen.
Afgelopen weekend was het ook
weer tijd voor Bonsai van het
Westen waar we als vereniging
voor uitgenodigd waren.
We mochten acht meter aan tafel
inrichten en hebben dat gedaan
met zes prachtige opstellingen.
Na 2014 was dit onze 2e deelname
aan dit evenement en wederom
met succes.

Vooruit kijkend
We hebben vier prijzen in de
wacht kunnen slepen.
Beste naaldboom, eerste en tweede prijs loofboom en ook nog de
prijs voor de beste display-opstelling.
Alle prijswinnaars gefeliciteerd
en alle vrijwilligers bedankt.
We hebben een vereniging die de
laatste tijd flink wat nieuwe
gezichten heeft mogen verwelkomen. Nu heeft iedereen een
ledenkaartje gehad en we willen
vragen of iedereen die wil gaan
dragen als naambadge zodat we
elkaar bij naam kunnen herkennen.
Wie nog geen naambadge houder
heeft kan er een bij Edith afhalen.
Tot de 17e,
Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
17 juni
juli
1 juli
12 augustus
26 augustus
16 september
21 oktober
31 oktober
12 november
18 november
16 december

verenigings ntc | werken aan eigen boom
geen bijeenkomst, vakantie
bonsaiveiling bij Edo Koi
werken aan eigen boom
thema-middag BV Zuid-Holland opstellingen
demo Martin Bonvie
boombespreking Bruno
thema-avond BVMN o.l.v. Bruno te Leersum
thema-middag BV Rijnmond cascade
werken aan eigen boom
demo Bart Verstappen

Boom van de maand
juni
augustus
september
oktober
november
december
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We gaan de komende bijeenkomst
kijken bij de competitie van de
verenigings NTC, een aantal leden
gaat strijden om de titel New
Talent. Wie van hen zal onze vereniging gaan vertegenwoordigen
in het najaar bij de landelijke
NTC? De andere leden kunnen
weer naar hartenlust werken aan
hun meegebrachte bomen.
Dus neem allemaal je bomen mee
om aan te werken. Er is tijdens het
werken aan de bonsai veel kennis
onderling te delen wat het ook
altijd leerzaam maakt om met
elkaar aan de bomen bezig te zijn.
Vergeet ook niet de mooiste bonsai in uw collectie mee te nemen,
misschien zal deze worden geselecteerd voor onze bonsai show in
april 2018

acers
shohin
groepsbeplanting
jin en shari
vruchtbomen
winterbeeld

Thema-middag
bonsai opstellingen
Op 26 augustus 12:30 uur geeft BV
Zuid-Holland een themamiddag
bij Deshima, onder leiding van
Teunis Jan Klein.
Ir. Lelystraat 44
Nieuwerkerk a/d IJssel

Cascade-middag
met Bruno Wijman
BV Rijnmond organiseert een
themamiddag rond de cascade op
12 november met Bruno Wijman.
Dorpshuis, Lede 13, Hekelingen

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2017 in.
U krijgt dan 10% korting.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
De prijzen van de maand: een
Ginkgo, een Cotoneaster microfilia,
(beiden van Ruud John) een
Rosemarijn, een boek, drie schaaltjes, een rots om te beplanten, een
flesje mest en wat tijdschriften.

Bonsai in Delft
Afgelopen weekend organiseerde
Bonsai van het Westen weer haar
jaarlijkse manifestatie. Met een
bonsaishow, twee demonstraties,
de nodige handelaren, een theeceremonie en leuke demonstraties
van japanse vechtsporten weer de
moeite waard om langs te komen.
En de prijsuitreiking was vooral
weer interessant!
2e prijs beste loofboom voor Huib,
1e prijs beste loofboom voor Ruud,
1e prijs beste naaldboom voor Nol
en beste presentatie/opstelling
voor Bob. Onze vereniging heeft
het in Delft weer goed gedaan!

beste presentatie/opstelling

1e prijs naaldboom

2e prijs loofboom

1e prijs loofboom
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Terugblik bijeenkomst mei
In mei vierden we het 40-jarig jubileum van onze vereniging.
We hebben deze heuglijke dag met
heel erg veel leden mogen vieren.
Na het openingswoord van onze
voorzitter Bob nam oud-voorzitter
Joep van Diest ons mee in een
stukje geschiedenis van de vereniging. Tevens dankte hij het bestuur
voor de huidige ontwikkelingen
van de vereniging. Het is mooi om
van een oudgediende te mogen
horen hoe de vereniging in al die
jaren is uitgegroeid tot onze huidige prachtige vereniging. Onder het
genot van heel wat hapjes, zelfs
aan sushi was gedacht, en drankjes
kon er lekker met elkaar geklets
worden. In de tussentijd konden de
leden een mooie boom uitzoeken
ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van BVMN.
Door het mooie aanbod bleek het
voor sommigen toch nog een
behoorlijke klus om een keus te
maken. Uiteraard hopen we de
bomen in de toekomst nog eens te
mogen aanschouwen om te zien
wat de eigenaar ervan gemaakt
heeft. Wie weet staan er wel een of
zelfs meerdere bomen op een toekomstige tentoonstelling.
Tot slot willen we Joep van Diest
bedanken voor zijn dankwoord,
Bas Wiersma en Fons Tummers
voor het vervoer van de bomen en
Michal Mokry en Anita van der
Wal voor de stalling van de bomen.
Ook willen we de Binder bedanken
voor het schenken van de helft van
de bestelde hapjes.

Op naar de volgende 40 jaar.
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De show van 8 april: naald
Onze show van 2017 was weer van
een hoog niveau. De bomen die
geshowd werden waren zeer de
moeite waard om gezien te worden. En misschien nog wel mooier
was dat de show met de bomen
van achtentwintig (!) leden van
onze vereniging opgebouwd
werd, en dus niet alleen maar met
de bomen van een paar toppers
binnen onze vereniging !
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beste naaldboom
en publieksprijs
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De show van 8 april: loof
beste loofboom
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De show van 8 april: shohin
beste shohin
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De show van 8 april: mame
beste mame
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