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opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

ALV | demo Michal

De grote tokonoma was tijdens
de bijeenkomst van februari ingericht door Bruno met de door
hem tijdens de januari bijeenkomst gestylde Larix. Deze Larix
stond ook als hoofdprijs op de
verlotingstafel.
In de kleine tokonoma stond
een shohin opstelling van Ruud
Simons met een schitterend iepje.
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Tokonoma
van maart
De grote tokonoma zal tijdens
de bijeenkomst van maart gevuld
worden met een shohin opstelling
van Bob.
In de kleine een shohin opstelling
van Ruud Simons.

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 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, maart al weer.
De derde nieuwsbrief van het jaar
ligt voor u. Ik ben inmiddels weer
terug uit Japan na twee geweldige
maanden met volop bonsai.
In de vorige nieuwsbrieven heeft
u kunnen meegenieten van de
Gafu ten en de Kokufu ten en
omdat we daar niet genoeg van
kunnen krijgen ook in deze
nieuwsbrief een portie visueel
Japans bonsai genot.
Velen van u heb ik afgelopen
weekend al mogen ontmoeten bij
de open dagen van Lodder Bonsai
waar we als club weer van de
geboden korting hebben genoten.
Potten, gereedschap, akadama en

Bonsai
www.bonsaiplaza.com

Vooruit kijkend
diverse bonsai zijn weer bemachtigd tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs.
Nu ik het toch over potten en akadama heb denk ik gelijk aan de
verpotochtend die we bij Lodder
Bonsai mogen houden.
Als u onder begeleiding uw boom
wilt verpotten en misschien nog
wel opzoek bent naar die nieuwe
schaal, bijvoorbeeld voor de Aprilshow geef u dan snel hier voor op
bij Oscar.
Dit is de kans.
Tot zaterdag,
Bob van Ruitenbeek

U krijgt 10% korting in de internetwinkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de speciaal voor onze
vereniging bestaande kortingscode
invult: BVMN2018

Het is weer tijd voor de jaarlijkse
ALV (algemene leden vergadering). De agenda, notulen van de
ALV 2017, het jaarverslag 2017 en
het financieel jaarverslag 2017 zijn
een aantal weken geleden al naar
alle leden verstuurd. Dit om iedereen de gelegenheid te geven om
in alle rust de stukken goed te
kunnen doornemen en eventuele
vragen alvast op voorhand per
mail aan het bestuur voor te leggen. Mocht u zaterdag 17 maart
aanwezig zijn en de stukken nog
niet hebben doorgenomen doe dit
alstublieft alsnog om goed voorbereid de ALV bij te wonen.
Eventuele vragen kunt u uiterlijk
woensdagavond 14 maart sturen
naar:
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
We vragen dit om zo efficiënt
mogelijk met de tijd om te gaan
en de vragen duidelijk en direct te
kunnen beantwoorden. Op deze
manier houden we voldoende tijd
over voor de rest van het program
ma.
Na de ALV zal Michal Mokry
namelijk een demo verzorgen en
daarmee zijn kunde aan ons
tonen. Voor wie hem nog niet
kent, Michal is het grote talent
van onze vereniging die dit jaar
Nederland zal vertegenwoordigen
tijdens de NTC van de EBA in
Italië.

Belangrijke data
17 maart
21 april
19 mei
15-16 sept.

ALV en demo Michal
simultaandemo en verenigingsshow
verenigings ntc | werken aan eigen boom
Nederlandse Bonsai Show, Hazerswoude-dorp

Boom van de maand
maart shohin/mame
april verenigingsshow
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Prijs van de maand
In maart staan er ook weer leuke
prijzen op de tafel: Een den en een
loofboom. Verder een mooi tafeltje en een snoeischaar, beide
beschikbaar gesteld door Bas
Bonsai. Ook nog een flesje
mest, vijf schaaltjes en
wat bonsaitijdschriften.

Gezocht:
secretaris NBV

Verpotochtend bij Lodder
24 maart vanaf 8:30 uur gaan we
Bij Lodder in verenigingsverband
verpotten. Iedereen is welkom en

er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt uiteraard alles wat je
nodig hebt, zoals potten, draad,
gaas en grond, zelf meenemen
maar het is ook mogelijk om bij
Lodder nog het een en ander aan
te schaffen.
Zeker voor onze leden die nog
niet zoveel ervaring hebben met
verpotten een prima gelegenheid
om wat hulp te krijgen.
De ochtend duurt tot 12:00 uur.
Meld je hiervoor bij Oscar Ramos
aan als je graag mee wilt doen.
Geef je snel op want het voorjaar
staat al voor de deur! Je bereikt
Oscar via e-mail:
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
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Beste leden, Tom van Wanum, de
huidige secretaris van de NBV
treedt aankomende april na
jarenlange trouwe dienst af als
secretaris. Hierdoor is de NBV op
zoek naar een geschikte vervanger. Vanuit de NBV komt dan ook
de vraag of er binnen de verenigingen leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor deze
functie.
De secretaris maakt onderdeel uit
van het bestuur van de NBV en
houd de contacten met de verenigingen in Nederland maar ook
met de EBA.
Hij/zij is verantwoordelijk voor
het verzamelen, ordenen en op
een toegankelijke wijze opbergen
van informatie. Bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het
notuleren, kunnen worden uitbesteed. De secretaris blijft echter
wel de eindverantwoordelijkheid
houden.
De 4 hoofdtaken zijn:
• Het opzetten/bijhouden van het
archief.
• Het bijhouden van de ledenadministratie.
• Het voorbereiden van vergaderingen, iom de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording
van ingekomen post.
• Het in de gaten houden van de
bestuurlijke regels.
Mocht u interesse of vragen hierover hebben dan kunt u zich melden bij het bestuur.
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Terugblik bijeenkomst februari
De afgelopen bijeenkomst was het
weer een gezellige drukte, vele
aanwezigen hadden weer de moeite genomen om hun bonsai waar
wat aan gewerkt kon worden mee
te nemen. De middag stond in het
teken van werken aan eigen
bomen.
Omdat we deze keer de kleine
zalen hadden stonden de bibliotheek en het winkeltje van Bas in
de hal, er was geïmproviseerd met
het plaatsen van de tokonoma’s en
de tafels, zodat er voldoende ruimte voor iedereen zou zijn om lekker
te kunnen werken.
Natuurlijk mogen we ook de verloting niet vergeten, er waren weer
mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs was zonder twijfel de mooi
gestijlde Larix van Bruno’s demonstratie tijdens de vorige bijeenkomst. De boom stond in de tokonoma (zie pagina 1) en werd in de
verloting geplaatst. De gelukkige
winnaar was een oud-lid die weer
de kriebels heeft gekregen om
weer aan bonsai te gaan beginnen.
Een mooiere start kun je je niet
bedenken om dan met zo’n hoofdprijs naar huis te gaan.
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Foto’s van Piet Dekkers
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92e Kokufu Ten
Op deze twee pagina’s het vervolg
van de fotoreportage die Bob
maakte van de Kokufu Ten. We
kunnen hier weer even genieten
van de top van de japanse bonsai.
Genieten maar weer !
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek

Bonsaivereniging Midden Nederland | maart 2018

7

Impressie open dagen Lodder

Foto’s van Sander van Oort

Afgelopen weekend waren er weer
de open dagen bij Lodder Bonsai.
Er werden veel leden van Midden
Nederland gesignaleerd, ook wel
logisch natuurlijk als je bedenkt
dat onze leden bij Lodder met 40%
korting konden kopen.
Daarnaast waren er ook zeer veel
interessante handelaren te bezoeken bij wie je op zoek kon gaan
naar mooie potjes, scrols, tafeltjes,
suiseki en allerlei ander bonsai
gerelateerde zaken. Casper en Edith
waren natuurlijk met hun stand
aanwezig, waar zij ook weer aandacht vroegen voor onze vereniging, en ook Bas had er zijn stand.
Verder waren er ook twee interessante demo’s en natuurlijk de bonsaishow. Verschillende leden van
ons hadden daar een mooie opstelling neergezet en Emil won de
(publieks)prijs voor Shohin.
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