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Tokonoma

Vooruit kijkend

van juni

probleembomen

De grote tokonoma zal in juni
gevuld worden met een opstelling van Ron met zijn mooie Pinus
sylvestris. De kleine tokonoma
wordt ingericht door Bruno.

Tokonoma
opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging
Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com

van de maand
De grote tokonoma was in mei
ingericht door Henk de Koning
met een mooie Carpinus vlotstijl
die tijdens de aprilshow de beste
loofboom was. De kleine tokono-

ma werd ingericht door Nol met
een mame opstelling
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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.
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Van de voorzitter
Beste leden, alweer de laatste bijeenkomst voor de zomerstop.
Een mooi eerste halfjaar met als
hoogtepunt natuurlijk onze
wederom geweldige april manifestatie en de winst van de NTC op
de EBA van Michal.
En onze volgende NTC deelnemer
is al weer bekend.
Ook voor komend jaar zijn we
weer op zoek naar de mooiste
bomen van u. Neem ze mee naar
de bijeenkomst en wie weet staat
uw boom volgend jaar wel in de
schijnwerpers tijdens onze show.
Dan wil ik een ieder er graag nog
op attent maken dat we als
bestuur druk bezig zijn met alles
rondom het organiseren van de
Nederlandse Bonsai Show op 15 en
16 september. Ook hier hebben we
vooraf, tijdens en na de show weer
een heleboel vrijwilligers nodig.
We hopen weer op u te kunnen
rekenen.
Voor nu rest mij niets anders dan
een ieder een fijne vakantie te

Vooruit kijkend
wensen, maar denk aan uw bonsai. Niet iedere buurman of buurvrouw is op de hoogte van de juiste verzorging. Misschien is een
lesje watergeven geen overbodige
luxe om teleurstellingen te voorkomen bij thuiskomst.
Tot zaterdag, Bob

Neem uw
probleemboom
mee!
Neem naar de komende
bijeenkomst de boom mee die
u graag besproken wilt hebben.
De ervaring leert dat dit altijd
weer een zeer leerzaam
moment kan zijn voor de
eigenaar. En zelfs als de boom
geen probleem kent is het ook
leuk om te horen hoe goed de
boom is! Meenemen dus.
Laat deze kans niet lopen!

Belangrijke data
16 juni probleembomen door Bob en Oscar
juli geen bijeenkomst, vakantie
11 (!) augustus werk aan dennen door Bruno en werk aan
eigen boom
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

Boom van de maand
juni
augustus
september
oktober
november
december
2

acers
groepsbeplanting
shohin
jin en shari
vruchtbomen
winterbeeld

We gaan tijdens de komende bijeenkomst bomen bespreken, Bob
en Oscar zullen de meegebrachte
bomen bestuderen en analyseren.
Aan de eigenaar van de boom zullen zij een aantal opties meegeven, zodat het iets makkelijker
wordt om de juiste keuzes te kunnen maken om de boom op een
hoger plan te brengen. We hopen
natuurlijk dat iedereen een te
bespreken boom meeneemt naar
de verenigingsmiddag. Het is de
bedoeling dat voor iedereen minimaal één boom besproken gaat
worden, afhankelijk van het aantal bomen dat aanwezig is.
Neem ook bomen mee die misschien in aanmerking kunnen
komen voor de tentoonstelling in
april volgend jaar, er wordt op elke
verenigingsmiddag gekeken of er
bomen geschikt zijn voor de tentoonstelling of die naar dat niveau
geholpen kunnen worden. Het is
toch leuk als jouw boom ook op de
tentoonstelling komt te staan.
Natuurlijk is er ook weer die
mooie verloting met prachtige en
nuttige prijzen, zie pagina 3!

Bonsai
de webshop voor al uw bonsai
en benodigdheden
Voor alle leden van Midden
Nederland is er de mogelijkheid 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.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
De prijzen van de maand juni:
Twee mooie loofbomen gedoneerd door Ruud John, een shohin
Acer van Søren en een Pinus
mugo van Marc. Verder vijf bonsaischalen en een flesje Biogreen
dat deze tijd van het jaar goed
van pas kan komen.
Verder weer wat
bonsaitijdschriften
waar altijd weer
iets interessant
uit valt te halen.
Dus wel de
moeite waard
om wat lotjes te
kopen. En al wint
u niets, u steunt
er ook onze
vereniging
mee!

Wij willen

uw

op de bonsai show van 2019
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mooiste bonsai
van Midden Nederland.
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Terugblik bijeenkomst mei
Afgelopen bijeenkomst konden
degenen die dat nog niet hadden
gedaan Michal Mokrý feliciteren
met het winnen van de EBA NTC.
Hij had zijn NTC-boom meegebracht zodat we konden genieten
van het werkelijk prachtige resultaat. In mijn ogen echt een terechte winnaar, wat een prachtige
boom heeft Michal gemaakt.
Uiteraard dient zulk succes te worden voortgezet en daarom werd tijdens de bijeenkomst onze verenigings NTC gehouden. Er deden dit
keer maar liefst 11 leden mee om
met elkaar te strijden voor een
plek bij de Nederlandse NTC.
Na drie uur zweten en zwoegen
bleek Gert Willemse de beste boom
te hebben gemaakt. Hij zal onze
vereniging dan ook gaan vertegenwoordigen tijdens de NTC op de
NBS in september. Naast de NTC
werd er ook flink gewerkt aan de
vele meegebrachte bomen. Door
afwezigheid van Bas was er dit
keer maar een zeer beperkte winkel aanwezig. Mocht u tijdens de
afgelopen bijeenkomst niet de juiste of te weinig producten hebben
gevonden dan kunt u een bestelling plaatsen via basbonsai.nl of
tijdens de aankomende bijeenkomst.
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Onze show: naaldbomen
Onze show van 2018 was zoals
vanouds van een hoog niveau.
De opstellingen die op de tafels
stonden waren waren zeer de
moeite waard om gezien te worden. Een enkele foto van de
bomen kan ze geen recht doen,
maar we doen hier dankzij de
inspanningen van Piet Dekkers
toch maar een poging.

beste naaldboom
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Onze show: shohin & mame

beste shohin

beste mame
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Onze show: loofbomen
beste loofboom
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