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Tokonoma
van april
De grote tokonoma zal in mei
gevuld worden met de opstelling
van Henk de Koning. Beste loofboom op onze show. De kleine met
een mame opstelling van Nol.
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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

Vooruit kijkend

Beste leden, bonsai, vereniging.
Dat is nou precies wat we afgelopen aprilshow wederom hebben
gezien.
Bonsai in alle soorten en maten,
wat een mooie bomen hebben we
toch binnen onze vereniging.
Prachtige opstellingen, de één na
de ander.
Dan vereniging. Voor mij kon het
eigenlijk niet duidelijker.
Voor elkaar en met elkaar.
De tentoonstellingsruimte is
opgebouwd met onze nieuwe
materialen, toch even een uitdaging maar vele enthousiaste handen hebben het toch geflikt.
Dan de opstellingen met onze
bomen, toch veelal gemaakt met
spullen van jan en alleman.
Tafel geleend, accent gebruikt van
een ander. Allemaal om het
geheel te krijgen waar we naar
streven.
Het was weer oogverblindend.

Een praatje met die, een bakkie
koffie met de ander.
Aan de bar of beter nog kijkend
naar de unieke demo’s die onder
leiding van Bruno plaatsvonden
op het podium.

Naast de bomen draait zo’n dag
toch ook om de mensen.

Een trotse voorzitter,
Bob van Ruitenbeek

Een bijzonder ongedwongen sfeer
en een gezellige dag.
Dit is toch wat de vereniging onze
vereniging maakt.
Klasse bomen en klasse mensen.
Tot zaterdag,

Belangrijke data
19 mei
26 mei
16 juni
juli
11 (!) augustus
15-16 sept.
20 oktober
17 november
8 (!) december

verenigings ntc | werken aan eigen boom
azalea dagen Lodder Bonsai, Harmelen
probleembomen
geen bijeenkomst, vakantie
werken aan eigen boom
Nederlandse Bonsai Show, Hazerswoude-dorp
lezing bonsai-meubilair door Casper
werken aan eigen boom
demo

Boom van de maand
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
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‘kiest u zelf maar’
acers
groepsbeplanting
shohin
jin en shari
vruchtbomen
winterbeeld

Na een schitterende verenigings
show te hebben gehad vorige
maand met goede demonstrateurs, wordt er de komende verenigings bijeenkomst weer gelegenheid geboden om aan eigen
bomen te werken. Vind u het ook
leuk om een mooie boom op de
verenigings show te presenteren
in een mooie opstelling, neem dan
vanaf komende bijeenkomst uw
boom mee, en wellicht wordt deze
dan geselecteerd voor de volgende
verenigingstentoonstelling in
april 2019.
De bijeenkomst van mei wordt
weer in de theaterzaal gehouden,
en het ligt in de bedoeling om
deze middag ook de New Talent
Contest (NTC) te houden.
Dit jaar gaan er maar liefst 10 kandidaten zich in de strijd storten,
voorzover wij weten nog nooit eerder vertoond in onze vereniging.
Dus dat wordt nog een hele kluif
voor de jury!
De deelnemers aan de contest zijn:
Simon de Boer
Dick van Dreven
Jacqueline Kattekamp
Piet Kramer
Thijmen Lebbink
Nino Perniciaro
Harrie de Vaan
Marcel Visser
Gert Willemse
Olly Wolters
Wie komt er in september tijdens
de NBV Tentoonstelling uit voor
onze vereniging, en gaat het opnemen tegen de kandidaten uit de
andere verenigingen? Alle deelnemers alvast veel succes.
Natuurlijk hebben we tijdens onze
bijeenkomst ook weer een prachtige verloting, waar elke maand
weer mooie en nuttige prijzen te
winnen zijn. Zie de mooie prijzen
op pagina drie.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
De prijzen voor de bijeenkomst in
mei zijn weer de moeite waard.
Niet alleen twee mooie bomen
- een prunus en een jeneverbes
beide door Ruud John geschonken - maar ook drie schalen,
mest, een plantenspuit en wat
bonsaitijdschriften.
Dus zeker weer de
moeite waard
om uw geluk te
beproeven,
de vereniging
te steunen en
dus wat lootjes
te kopen!

Succes op EBA !

Azalea dag
Lodder Bonsai

Tijdens de EBA op 4-6 mei in Arco,
Italië werden door twee leden van
onze vereniging overwinningen
geboekt! Allereerst het succes van
Michal bij de NTC die door de
internationale jury tot winnaar
werd verklaard.
En het succes van
Bruno. Zijn shohin
opstelling van een
cotoneaster was de
beste shohin opstelling van de show!
Ontzettend goed jongens! Twee geweldige
prestaties, allebei van
harte gefeliciteerd.
Bonsaivereniging Midden Nederland | mei 2018

Op zaterdag 26 mei tussen 9.00
en 16.00 uur is het bij Lodder
Bonsai weer tijd voor de jaarlijkse
azalea (satsuki) dag.
De vele azalea staan dan in bloei.
Tijdens deze dag geeft
Lodder 25% korting
op de azalea bonsai.
Zeker de moeite
waard om een
kijkje te
nemen.
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Manifestatie 21 april
Zaterdag 21 april konden we weer
genieten van onze jaarlijkse bonsai show. Zoals we inmiddels
gewend zijn stonden er ook dit
jaar weer een groot aantal schitterende bonsai van onze leden. Door
de aanschaf van nieuwe schragen
en doeken stonden ze dit keer
zelfs nog mooier gepresenteerd
dan voorgaande jaren. Zo blijft
onze jaarlijkse bonsai show elk
jaar groeien. We kunnen zelfs met
een knipoog zeggen dat door onze
Belgische en Deense leden de
show een internationaal tintje
heeft gekregen.
Uiteraard heeft Bruno met zijn
team van demonstratoren dit jaar
ook weer een zeer fantastische
simultaan demo verzorgt. De
demo bomen waren ook dit jaar
van zeer goede kwaliteit wat
resulteerde in schitterende eindresultaten.
Bij een goede show hoort natuurlijk ook een verkiezing van de
mooiste bomen. De gelukkige
winnaars kregen allen uit handen
van Bob een schitterende door
Casper ontworpen en uitgevoerde
prijs uitgereikt.

van de bonsai en het organiseren
van de demo, verschillende vrijwilligers helpen met opbouwen
en afbreken. Verder zijn er veel
leden die spullen doneren voor de
verloting. Dankzij alle inzet van de
vrijwilligers, Bruno, bestuur, TC,
donateurs en uiteraard de bezoekers wordt onze show elk jaar een
groot succes en blijft de show
groeien. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie inzet in welke
vorm dan ook. Het was weer een
geweldige dag!

Verder waren er dit jaar weer
mooie prijzen te winnen in de
verloting en stond de winkel van
Bas er voor het eerst welke ook
druk bezocht werd.
Kortom, we kunnen wederom
spreken van een zeer geslaagde
dag.
Rest mij alleen nog te vermelden
dat deze show nooit kan plaatsvinden zonder de inzet van de
vele vrijwilligers die dit allemaal
mogelijk maken. Zo is het bestuur
bijna een jaar bezig met de organisatie, de technische commissie
o.a. met vervoer van goederen en
opbouw, Bruno o.a. met selectie
en tentoonstelling klaar maken
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Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 21 april: de show
Wat stond er weer een schitterende show! In juni volgen nog alle
foto’s in onze nieuwsbrief.
Na de demo de prijsuitreiking:
Beste naaldboom, een Picea van
Wim Janssen. Beste loofboom, een
Carpinus van Henk de Koning.
Beste shohin, een Cotoneaster van
Bruno Wijman. Beste mame, een
opstelling van Nol van der Linden.
Publieksprijs een Larix bos van
Nancy Vaele.
Fons kreeg voor al zijn inspanningen wat mooie wijn, Bas een bioscoopbon en Bruno ontving een
foto van een van zijn bomen in
een mooi lijstje van Casper. En
De Binder werd in de persoon van
Gerbout bedankt voor de samenwerking met een mooie whisky.

beste loofboom

beste naaldboom

beste shohin (opstelling EBA)

beste mame
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Manifestatie 21 april: de demobomen
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Foto’s van Piet Dekkers
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