nieuwsbrief juni 2022
Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Bart Verstappen

De grote tokonoma was in mei
gevuld met de beste naaldboom
van de show in april, een Pinus
parviflora van Nancy. In de kleine
tokonoma stond de beste loofboom van de show van Michal,
een Buxus sempervirens.
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Tokonoma
van juni
De grote tokonoma wordt deze bijeenkomst ingericht door Bart
Verstappen. De kleine zal door
Michal worden gevuld met waarschijnlijk een mooi roosje.
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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

Vooruit kijkend

Zolang dat het goed gaat kunnen
we weer naar allerlei evenementen toe op bonsai gebied. In Delft
werd dit weekend, 11 en 12 juni,
voor de 14de keer Bonsai van het
Westen gehouden. Dankzij het
mooie weer was de opkomst als
vanouds, goed voor 350 mensen
op zaterdag. Op zondag zijn wij
geweest, voor een middagje bonsai kijken en om een praatje te
maken met de andere verenigingen.
Op de markt waren Bas Bonsai,
Corrie Mudde met haar mooie
ceramiek en Ron Hermeling met
zijn houtsnijwerken vertegenwoordigd. Thijmen Lebbink had
een opstelling via De Bonsai Hut
staan, een Fagus Crenata.

Het belooft een gezellige verenigingsmiddag te worden in juni,
we hebben Bart Verstappen uitgenodigd voor een mooie demo.
Tevens neemt hij een boom mee
om de tokonoma te vullen.
LET OP, deze bijeenkomst vind
plaats in de sporthal van De
Binder en niet in de theaterzaal
waar we normaal gesproken zitten.

Het Japanse paviljoen

De juli maand, onze vakantie
maand, zit er weer aan te komen.
Dan staan we met een bonsai tentoonstelling, in het Japanse paviljoen op de Floriade. Van 22 juli
t/m 3 augustus. Wil je een dag
komen helpen, meld je dan aan bij
Edith. Dan wordt er een vrijkaartje
voor je geregeld.
Helaas is Bas deze bijeenkomst
verhinderd en is er dus geen winLos van deze bonsaitentoonstelMaar eerst hebben we nog het
kel, maar Michal heeft aangegeling, hebben Edith en ik ook de koi bezoek van Bart Verstappen, aan
ven om op deze middag wat van
activiteiten bij Edo-Koi, waar ook onze vereniging, voor een gezelli- zijn potten mee te nemen ter verregelmatig door Carlos van der
ge en leerzame middag.
koop, dus wie weet zit er een mooi
Vaart workshops e.d. worden
Onze vereniging groeit nog steeds exemplaar bij voor een van uw
gegeven, bezocht. Wij proberen
in omvang, zo hebben we tijdens
bonsai.
daar ook melding van in de
onze mei bijeenkomst het 100ste
Zoals altijd zal ook de verloting
nieuwsbrief of via de mail, te
lid mogen verwelkomen, Arold
weer goed gevuld worden met
maken. Dus houdt de agenda in
van de Aa, met een boek en een
mooie prijzen.
de gaten. Nieuwtjes en artikelen
klein presentje.
We hopen u allen weer te mogen
voor de nieuwsbrief blijven
begroeten op zaterdag 18 juni.
natuurlijk altijd welkom.
Casper

Belangrijke data
18 juni
juli
20 augustus
1o september

demo Bart Verstappen
vakantiemaand
werk aan eigen boom (3e zaterdag van augustus!)
tafels & opstellingen door Casper en Michal
(let op: 2e zaterdag !)
17 september Nederlandse Bonsai Show in De Binder, Leersum
15 oktober pottenbakken 10:00 u. | werk eigen boom 13:00 u.
19 november werk aan eigen boom

Boom van de maand
juni
augustus
september
oktober
2

acers
groepsbeplanting
shohin
jin en shari
nieuwsbrief

Prijs van de maand
Op de bijeenkomst in juni zullen
er weer mooie prijzen op de tafel
liggen! Er staan weer twee zeer
bruikbare bomen, een Haagbeuk
en een Acer platanoides. Ook een
interessant boek over bonsai en
suiseki. En verder nog een flesje
Plagron alga grow, een flesje
Plagron fish force, een schoonmaakblokje (zoals clean mate), een
snoeischaar, mestkorfjes, grondharkje en een potje stekpoeder

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. Zaal open 12:30 uur.
Hoflaan 29, Leersum.

Bonsai

Aziatics and Bonsai

www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2022 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl
Tijdens de juni bijeenkomst is de
winkel van Bas niet aanwezig!
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Terugblik bijeenkomst mei
Het programma van onze mei bijeenkomst was gevuld met twee
hoofdactiviteiten: werken aan
onze eigen bomen en de NTC van
de vereniging.
Mei is een uitstekende maand
voor de eerste snoei van nieuwe
bladeren en takken die dit jaar
zijn beginnen te groeien.
Het is altijd leuk om ideeën en
suggesties te delen met bonsaivrienden.
We konden ook met plezier aankondigen dat we ons 100e actieve
lid hebben: Arold van der Aa. Hij
werd met een paar leuke presentjes welkom geheten. Mooi om de
community te zien groeien!
De NTC had drie deelnemers:
Sander Otto, Thijmen Lebbink en
Steven Rouvoet, die drie uur de
tijd hadden om een kwekerij jeneverbes om te toveren tot bonsai.
Ze deden allemaal hun best en na
enig overleg kon de jury de winnaar bekend maken: Steven
Rouvoet. Gefeliciteerd en veel succes in september bij de landelijke
NTC tijdens de NBS!
De traditionele twee tokonoma's
werden ingericht door Nancy en
Michal. Nancy presenteerde haar
witte den, de winnende naaldboom van de show van april.
Michal bracht zijn buxus mee, de
winnende loofboom.
De traditionele loterij zat vol met
meer dan een dozijn prijzen; sommige leden waren zo vriendelijk
om te doneren net voor het trekken van de geluksnummers.
We hebben weer een fijne ontspannen middag gehad!
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nieuwsbrief

Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Onze show: de naaldbomen
We kunnen wel stellen dat de
aprilshow van 2022 nog weer
beter was dan voorgaande shows.
De prachtige foto’s die Stef voor
deze pagina’s maakte van alle
opstellingen bewijzen dit nog
weer eens! Stef, bedankt voor alle
moeite die je hebt genomen!
Wij danken ook iedereen die één
of meerdere opstellingen heeft
neergezet. En uiteraard vanaf hier
hartelijk dank aan Bruno die de
show weer schitterend had ingericht en de demo organiseerde.
Ook dank aan alle vrijwilligers die
de zalen hebben opgebouwd en na
afloop ook weer opgeruimd.
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beste naaldboom

nieuwsbrief

Foto’s van Stef de Graauw
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Onze show: de naaldbomen

8

nieuwsbrief

Foto’s van Stef de Graauw

beste opstelling
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Onze show: de shohin & mame

beste shohin

beste mame en publieksprijs
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Foto’s van Stef de Graauw
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Onze show: de shohin & mame
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Onze show: de loofbomen

Foto’s van Stef de Graauw

beste loofboom
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Onze show: de loofbomen
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Foto’s van Stef de Graauw
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Onze bibliotheek
In de afgelopen jaren is onze
vereniging flink gegroeid, veel
nieuwe beginnende liefhebbers
van bonsai, maar ook leden die al
jaren aan hun bonsai werken.
Als vereniging bieden wij cursussen, werkavonden en leerzame
middag bijeenkomsten, met deze
maand een demo van Bart
Verstappen. En tijdens deze bijeenkomsten, staat er een grote
bibliotheek in de zaal. Een bibliotheek die door iedereen te gebruiken is.

Ik zal een korte uitleg geven. Voor
elk niveau zijn er boeken, zowel in
het Nederlands, Engels als Duits,
zelfs in het Japans. Van technische uitleg, specifieke soorten,
suiseki, potjes, BonsaiFocus jaargangen en boeken van grote
Japanse shows om alleen maar in
te kijken, te genieten van de
schoonheid en tevens te leren hoe
bonsai tentoongesteld kan worden.

komst worden ingeleverd, lukt
dat nou niet, door ziekte
of een andere reden, dan verwacht ik dat het boek(en) wordt
verlengt. En dat kan via een mailtje te sturen naar
e.den.ouden@live.nl, dit mailadres staat ook in de nieuwsbrief
vermeld. Als je graag een boek
wilt lenen, en je weet nu al dat je
er de volgende bijeenkomst niet
bent, kan je dat ook gelijk doorgeven. Mocht jij je niet houden aan deze regels en
verzaken te verlengen,

dan reken ik een boete van 1 euro
per boek per periode. In sommige
gevallen zijn boeken veel uitgeleend, dan kun je vragen of ik het
boek voor een volgende keer voor
jou wil reserveren.
Mocht je na deze uitleg toch nog
met vragen zitten, kom dan bij
mij langs. Veel lees plezier
Edith den Ouden

Hoe gaat het lenen van boeken in
zijn werk. Je mag meerdere boeken tegelijk lenen, voor 1 periode
dus tot de volgende bijeenkomst.
Daar zijn geen kosten aan verbonden. Ik verwacht dat een boek of
de boeken de volgende bijeen16
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