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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

probleembomen
bespreking door Bob

De beide tokonoma’s werden bij
de aprilshow o.o.c. ingericht door
Bob. In de grote een schitterende
shohinopstelling, die ook tijdens
de Trophy te bewonderen viel,
en in de kleine een hele mooie
mameopstelling.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging
Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com
Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com
Secretaris: Ruud van Woudenberg
06 - 235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com

Tokonoma
van mei
In de kleine tokonoma staat in mei
een mameopstelling van Nol.
In de grote tokonoma staat een
mooie azalea van Casper

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
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 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

Beste leden, de eerste nieuwsbrief
na de aprilshow staat weer bol
met foto’s en herinneringen aan
wat wederom een prachtig evenement was.
Het was een super geslaagde dag
met een geweldige tentoonstelling en zeer boeiende demo’s.
Mijn dank aan een ieder die zich
op welke manier dan ook heeft
ingezet om deze dag weer tot een
succes te maken.

worden waar we de meegebrachte We gaan tijdens de komende bijbomen zullen bespreken.
eenkomst bomen bespreken. Het
is de bedoeling dat Bob de meegeNeem allen uw bomen mee.
brachte bomen bestudeerd en aan
Tot zaterdag,
de eigenaar van de boom een aantal opties gaat meegeven, zodat
Bob van Ruitenbeek
het iets makkelijker wordt om de
juiste keuzes te kunnen maken
om de boom verder te stijlen en te
ontwikkelen.
We hopen dat iedereen die te
bespreken bomen heeft en een
Aziatics and Bonsai
goed advies kan waarderen, deze
Na de afgelopen maand de mooibomen meeneemt naar de vereniste bomen van onze leden gezien
gingsmiddag. Het is de bedoeling
te hebben op de show zal de
dat voor iedereen minimaal 1
komende bijeenkomst in het
boom besproken gaat worden
teken staan van de bomen die nog
afhankelijk van de hoeveelheid
een stapje of meer te maken hebbomen die aanwezig zijn.
ben.
Neem ook uw bonsai mee die miswww.basbonsai.nl
Het zal een interactieve middag
schien in aanmerking kunnen
komen voor de tentoonstelling in
april volgend jaar, er wordt op
elke verenigingsmiddag gekeken
U krijgt 10% korting in de internetof er bomen zijn die geschikt zijn
winkel van Bonzai Plaza als u tijdens
voor de tentoonstelling of die
het bestellen de speciaal voor onze
naar dat niveau geholpen kunnen
vereniging bestaande kortingscode
invult: BVMN2019
www.bonsaiplaza.com
worden, het zou toch leuk zijn als
uw boom ook op de tentoonstelling mag staan.

Bas Bonsai

Bonsai

Belangrijke data
18 mei
25 mei
22 juni
15-16 juni
30 juni
10 augustus
21 september
19 oktober
16 november
21 december

→

probleembomen bespreking door Bob
Azalea-dag bij Lodder Bonsai
verenigings NTC | werken aan eigen boom
Bonsai van het westen, Delft
Bonsai Festival Edo Koi, Hazerswoude-dorp
inloopmiddag | werken aan eigen boom
lezing/demo Bruno
demo Bart Verstappen
werken aan eigen boom
Lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven

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

Bij Lodder is er op 25 mei ook weer
de jaarlijkse azalea dag, zeker de
moeite waard om te gaan kijken.
Er staat elk jaar weer een mooie
tentoonstelling met prachtige in
bloei staande azalea bonsai. Voor
een ieder die een azalea wil aanschaffen is er een korting van 25%
op de aan te schaffen boom, dat is
altijd een prettige bijkomstigheid.
Natuurlijk is er ook weer die
mooie verloting op de verenigings middag met prachtige en
nuttige prijzen.
We hopen natuurlijk op een grote
opkomst want het beloofd weer
een leerzame en gezellige middag
te worden

nieuwsbrief

Prijs van de maand
De prijzen voor onze bijeenkomst
in mei zijn weer de moeite waard.
Niet alleen twee mooie bomen
- een den en een spar
beide door Marc
Dirkse gedoneerd maar ook drie
mooie schaaltjes,
een flesje mest,
een potgaasje,
een plantstokje,
wat naambordjes
en een mooi
boeddha beeldje
voor bij een
opstelling.

Verenigings NTC
22 juni (let op! de 4e zaterdag)
houden we weer onze verenigings NTC. Iedereen die eens
mee wilt doen kan zich nog
opgeven bij Bruno of bij het
bestuur.

Draag de badge Azalea dag
Lodder Bonsai
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.
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Op zaterdag 25 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 13 april: de opbouw
Na tijdens mijn eerste lidmaatschapsjaren de aprilshow te hebben gemist (ik dacht dat zondag
ook een tentoonstellingsdag was)
vond ik dat ik het dit jaar maar
eens anders moest doen. Als vrijwilliger wist ik zeker dat ik, door
de juiste planning van Edith, me
niet zou vergissen in de datums.
12 april was het zover. Dag van
de opbouw. Even een laatste
momentje van paniek toen mijn
auto niet klaar was bij de garage,
maar dat werd snel verholpen
met een leenauto. Ik zal hier niet
verder over uitweiden maar dik
100 kilometer rijden in een 40
jaar oude Volvo is geen pretje als
je op wilt schieten. Er was een
keurige planning gemaakt door
Edith voor het hele weekend,
opbouw, surveillance en afbreken
van de show. Eenmaal aangekomen te Leersum stond er al een
flinke groep klaar om aan de slag
te gaan. De groep werd verdeeld
in twee teams die aan de slag gingen in de witte en de zwarte zaal.
Draaiboek erbij en gaan met die
banaan. Groot voordeel als je goed
bent voorbereid is dat het snel
kan gaan. Snel is daarbij natuurlijk een relatief begrip. De rolkasten met de onderdelen voor de
opbouw werden binnengereden
en na het verplaatsen van de
tafels werden de kasten uitgepakt.
Schragen op zijn plek, bladen erop
en de doeken ophangen. Klinkt als
je de zin zo leest alsof een combinatie van Superman en The Flash
aan het werk is geweest maar we
waren inmiddels natuurlijk wel
een paar uur verder. Het idee van
hulp door Superhelden is misschien helemaal geen gek idee...

van de doeken bleek dat bij vorig
gebruik niet alles was teruggelegd
met de juiste labels op de doeken
zodat de maat van het doek elke
keer een verrassing was.
Geleidelijk aan kwamen ook de
bomen binnen en tegen zes uur
kon het opstellen van de bomen
beginnen onder leiding van
Bruno. Tegen deze tijd was mijn
rol uitgespeeld en ben ik het bier
maar gaan opzoeken.
Ruud van Woudenberg

Ook aan lichte paniek ontkom je
op zo'n dag niet. Bij het uitzoeken
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Manifestatie 13 april: de show
Wat stond er weer een schitterende show! In juni volgen nog alle
foto’s in onze nieuwsbrief.
Na de demo was de prijsuitreiking:
Beste naaldboom, een Larix van
Frank Oosthoek. Beste loofboom,
een Liguster van Jacqueline
Kattekamp. Beste shohin, een Pinus
parfviflora van Nancy Vaele. Beste
mame, een opstelling van Nol van
der Linden. Publieksprijs, een
Quercus pubescens van Harry van
Herck.
Bob maakte van de gelegenheid
gebruik om tijdens de afsluiting
van de geweldig geslaagde dag
Bruno, Jacqueline, Michal en Casper
nog eens in het zonnetje te zetten en
hen te bedanken voor hun onvermoeibare inzet voor de vereniging.

beste loofboom

beste naaldboom

beste shohin

beste mame
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers

publieksprijs
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Manifestatie 13 april: de demo
Zaterdag maakte ik eindelijk de
aprilshow mee. Ik moet eerlijk
zeggen dat het er fantastisch uit
zag. En dan bedoel ik niet alleen
de aankleding van de showruimte
maar ook de kwaliteit van de
bomen en de opstellingen. Ik kan
niet ontkennen dat er een aantal
bomen in gedachten mee naar
huis zijn gegaan. Naast het regionale aanbod waren er ook leden
uit Belgie en Denemarken...
indrukwekkend!
Naast de prachtige opstellingen
was een van de hoogtepunten de
demo onder leiding van Bruno. De
teams hadden prachtig materiaal
om mee te werken en gingen
voortvarend van start. Ik vind het
iedere keer weer geweldig om te
zien hoe van een ogenschijnlijke
struik uit de tuin toch weer een
pre-bonsai wordt gemaakt. De
zaal was goed gevuld met belangstellenden en de handelingen van
de teams werden mooi aan elkaar
gepraat door Bruno.
Na een lange dag (die eigenlijk zo
om was)... opruimen. Na het weg
halen van de bomen werd er
enthousiast afgebouwd. Tafels
weer terug, stoelen in de opslag
en natuurlijk schoonmaken.
Hopelijk zijn de juiste labels nu
wel aan de doeken bevestigd.
Een ding is zeker, volgend jaar ben
ik weer van de partij.
Ik hoop jullie ook!
Ruud van Woudenberg
Op deze plaats willen we ook
graag onze sponsoren voor
deze dag bedanken. Bonsai
Plaza, Lodder Bonsai en Bas
Bonsai en natuurlijk iedereen
die iets voor de manifestatie
gedoneerd heeft. Hartelijk
dank voor jullie support!
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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EBA Europese bonsai conventie Albi Frankrijk
Tijdens de Eba die afgelopen weekend in Frankrijk werd gehouden
was BasBonsai ook met een kraam
aanwezig.
Bas was zo vriendelijk om tijdens
zijn drukke weekend ook nog wat
foto’s voor onze nieuwsbrief te
maken. Aan zijn foto’s te zien
moet het een mooie show geweest
zijn. Het lukte hem ook nog de
bomen te fotograferen die gestyld
waren tijdens de Europese new
talent contest, die traditiegetrouw
tijdens de EBA gehouden wordt.
Voor Nederland deed Erik van der
Kamp mee. Het lukte Erik jammer
genoeg niet om bij de beste drie te
eindigen maar Bruno, die ook naar
Frankrijk was afgereisd, vond dat
hij topwerk had geleverd en dat is
ook wat waard natuurlijk!

De winnaar van de ntc was Italië
Erik van der Kamp werd vierde.
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Foto’s van Bas Wiersma
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EBA Europese bonsai conventie Albi Frankrijk

12

nieuwsbrief

