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opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

lezing Pieter van Uden

De grote tokonoma was in oktober ingericht door Huib Lavooy
met een prachtige Acer die hij al
vele jaren in bezit heeft en waar
hij veel over vertelde. De Acer
werd vergezeld door een mooie
suiseki.
In de kleine tokonoma stonden
een mooie Rosemarijn van Ingrid
en een Zelkova van Bruno.

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: Oscar Ramos
06- 255 837 88,
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

Tokonoma
van november
De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in november ingericht worden door Pieter van
Uden.
De kleine door Bob met een Pinus
thunbergii en een Pseudocydonia
sinensis.

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl
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 1 45,00 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.
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Van de voorzitter
Beste leden, dat was me het
maandje wel.
Eerst de super geslaagde
Nederlandse Bonsai Show, daarna
ben ik zoals jullie verderop in de
nieuwsbrief kunnen lezen naar
Frankrijk geweest voor de
European Bonsai San Show en als
kers op de taart ben ik samen met
veel andere leden naar de Eda
Uchi Kai show geweest in Diepenbeek.
Een maand vol met bonsai dus,
zoals ik het graag heb met veel
kwaliteit en veel vereniging.
Nu hebben we nog een leuke uitdaging.
We hebben de eer van Lodder

Vooruit kijkend
gekregen om tijdens de najaarssale een mooie shohin show neer
te zetten zodat we onze vereniging kunnen promoten en kunnen laten zien wat we in huis
hebben.
Waar kunnen we dan beter zijn
dan in onze achtertuin terwijl er
honderden mensen opzoek zijn
naar een mooie nieuwe aanwinst
voor weinig?
Bij deze wil ik Gerrit Lodder en de
firma Lodder bedanken voor deze
geweldige mogelijkheid.
Laten we er weer een succes van
maken.
Bob van Ruitenbeek

Contributie
De contributie voor het jaar 2017
is wederom ongewijzigd en
bedraagt 1 45,-. Maak het bedrag
s.v.p. over op gironummer
nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal contant aan
de penningmeester op de bijeenkomst in Leersum.

Belangrijke data
19 november lezing Pieter van Uden, kweken van bonsai
26 november eindejaarssale Lodder
17 december boombespreking/workshop door Marc Noelanders
vanaf 11.00 uur !
21 januari nieuwjaarsborrel | demo
4-5 februari Noelanders | EBA, Limburghal te Genk
18 februari werken aan eigen boom
18 maart alv | demo
8 april simultaandemo en verenigingsshow

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld
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Komende bijeenkomst zal Pieter
van Uden ons weer vereren met
een bezoek. Dit keer zal hij een
lezing komen geven over het kweken van eigen bonsai. Pieter staat
in Nederland bekend om zijn eigen
gekweekte bonsai. Tijdens de afgelopen NBS bij Teunis Jan stond hij
er ook met een verkoopstand. Als
er iemand in Nederland is die alles
kan vertellen over het kweken van
bonsai in de volle grond is het
Pieter van Uden wel. Het beloofd
dan ook een zeer interessante en
vooral leerzame lezing te worden.
Diegenen die al eens eerder bij ons
een lezing van Pieter hebben bijgewoond zullen dit zeker kunnen
beamen.
Verder zijn we zeer benieuwd naar
uw mooiste bonsai. Veel loofbomen staan nu mooi in herfstblad of
hebben hun blad inmiddels al
laten vallen waarbij hun in de
zomer verborgen takken structuur
nu mooi te zien is. Wellicht wordt
uw boom geselecteerd voor onze
april show dus meenemen die
prachtige bonsai.
De bijeenkomst van december zal
iets anders verlopen dan dat we
gewend zijn. Tijdens deze bijeenkomst zal Marc Noelanders langskomen en een boombespreking en
workshop gaan geven. De bijeenkomst zal dan al om 11:00 uur
beginnen en we eindigen rond
16:00 uur. Iedereen kan bomen
meebrengen welke door Marc
besproken gaan worden. Na de
boombesprekingen zullen we
onder begeleiding van Marc, in de
vorm van een workshop, aan de
besproken bomen gaan werken.
Dus noteer het alvast in uw agenda
dat de bijeenkomst van december
van 11:00 tot 16:00 zal zijn. Zoek
ook alvast een boom uit welke u
graag besproken wilt hebben door
Marc Noelanders en waar u graag
aan zou willen werken.
nieuwsbrief

Prijs van de maand
Tijdens onze bijeenkomst zullen
er zoals gewoonlijk weer leuke
prijzen te winnen zijn.
Op de tafel vinden we een mooie
Chamaecyparis, een Larix 3
schaaltjes, een fles mest en weer
wat Bonsai-tijdschriften. Reden
genoeg om weer wat lootjes bij
Casper te kopen.

Let op!

Het is echt de bedoeling onze
bijeenkomsten in De Binder op tijd
te beginnen! Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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Terugblik bijeenkomst oktober
We hebben weer een super gezellige middag achter de rug in de twee
kleine zalen die beiden benut werden door de leden om er aan hun
eigen bomen te werken. Voor en
met elkaar werden adviezen over
de meegebrachte bomen besproken.
Ook waren er weer veel bomen
meegenomen, waarvan er een
aantal geselecteerd zijn voor de
komende verenigingsshow in
april.
Blijf dus vooral je bomen meenemen, want wie weet is jouw boom
ook wel geschikt voor de komende
tentoonstelling.
Ook was er weer volop belangstelling voor de mooie verloting, de
prijswinnaars waren dan ook erg
blij met hun aanwinst.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Bonsai San Show! Frankrijk

Op 15 en 16 oktober was het weer
tijd voor de Bonsai San Show, deze
wordt gehouden in Saulieu Frankrijk.
Samen met Nino en Dominique
ben ik daar naartoe gegaan.
We waren er nog nooit geweest
maar de vele goede verhalen hadden ons doen besluiten af te reizen
naar Saulieu.
Dominique had een boom op de
tentoonstelling staan dus vrijdag
al vroeg vertrokken. Na een flinke
roadtrip uiteindelijk aangekomen
en vol verwachting naar binnen.
We werden bij de deur al opgewacht door de vier leerlingen van
Kimura; Marco Invernizzi, Taiga
Urushibata, Masayuki Fujikawa en
Hiroaki Suzuki.
Er werd ons verteld dat de opstelling eerst door één van de vier
besproken werd voordat hij daadwerkelijk een plek zou krijgen op
de show en eventuele verbeterpunten werden ter plekke veranderd.
Nadat de opstelling stond zijn we
nog even de handel wezen verkennen die ruim aanwezig was.
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Zaterdagochtend zijn we op tijd
naar de show gegaan om te kijken
wat het uiteindelijk geworden was
aangezien nog lang niet alle plekken gevuld waren toen we vrijdag
richting ons huisje gingen.
Mijn verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen, ik heb in
Europa nog nooit zoveel mooie
bonsai bij elkaar gezien, werkelijk
overweldigend.
Een kleine collage van wat bomen
van de show staan op deze pagina’s, dus oordeelt u zelf maar.
Zondag na nog een rondje tentoonstelling en handel, zijn we nog
even bij de demo wezen kijken en
daarna even na het middaguur
weer naar huis. Moe maar voldaan.
Wat een geweldig weekend met de
prachtigste bomen en een bijzonder fijn gezelschap.
Bob van Ruitenbeek
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Bonsai Road Trip 2! EUK 6 november 2016
In aanloop naar de 3 jaarlijkse tentoonstelling van de Belgische bonsaiclub Eda Uchi Kai (EUK) was het
druk op de WhatsApp groep. Wie
gaat er mee, hoe laat zullen we
verzamelen, waar en wie gaat er
rijden? Alle vragen kregen een antwoord. Met 9 personen en 2 auto’s
(de grote bus van Bas en de Volvo
van Nino) reden we om 9 uur weg
uit Houten naar Diepenbeek. Twee
uurtjes toeren langs bomen in de
mooiste herfsttinten.
Bij aankomst kregen we een ‘EUK’
stempel op de hand (kan je met
een extra letter heel veel woorden
van maken) en kort daarna werd
Casper aangesproken als de man
van de mooiste tafels.
De tentoonstelling liet prachtige
herfst bonsai zien. De zaal was
ingericht met lange tafels, plus een
soort subtiele ‘kubus’, van vier
opstellingen. Op het podium achter het gordijn waren nog meer
hoogtepunten opgesteld. Oscar J.
kwam tijd te kort om alles vast te
leggen op film en foto.
Een Acer in herfsttooi had een
magnifieke wortelvoet en stam, bij
de Larixen kon je alleen met ontzag blijven stil staan en een
Meidoorn met veel beweging en
bessen stond te midden van afgevallen bladeren. De herfst werd
verder benadrukt door accentplanten met echte paddenstoelen.
Naast de tentoonstelling van de
club werden in een aparte zaal
bomen tentoongesteld van het
Bonsai Museum Alcobendas van
Luis Vallejo (Madrid). Verbluffend
mooie bonsai waar grootmeesters
Kimura, Kato en Takeyama hun
stempel op hadden gezet. De
opstelling was stijlvol zwart met
goede belichting. De sprookjesachtige ambiance werd versterkt door
een harpiste. Deze bonsai zijn werkelijk wereldklasse.
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Demo’s van Michael Tran en Kevin
Willson, ieder met assistentie, vonden plaats in de theaterzaal.
Verspreid over de verdiepingen
waren veertien handelaren. Stef en
Ingrid konden nauwelijks kiezen.
Bob en Oscar hadden niet overdreven. Het was beslist de moeite
waard en 2019 moeten we alvast
noteren.
Je vraagt je onwillekeurig wel af:
‘Hoe doet zo’n kleine club van 30
leden dat?’ Samenwerking en een
duidelijk doel zullen vast belangrijke elementen zijn.
Een andere vraag was, of het nu
beter is wel kaartjes bij de bonsai
te hebben met info over de soort,
leeftijd, pot en stylist, of niet.
Persoonlijk miste ik de info wel,
maar aan de andere kant werd je
er ook niet door afgeleid.
Er zijn al weer ideëen voor een volgende Bonsai Road Trip. Ben je nog
geen onderdeel van de WhatsApp
groep, en je hebt wel interesse, laat
het dan even weten aan Bas
Wiersma of Frank Oosthoek. Zij
kunnen je eenvoudig toevoegen.
Uw reporter,
Anita van der Wal-Zuurbier
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Foto’s van Oscar Ramos
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Bonsaidemo bij De Kempen

Foto’s van Bruno Wijman

Demonstratie bij Bonsaivereniging De Kempen.
Bruno Wijman geassisteerd door
Michal Mokrý en Frank Oosthoek.
Mooi voorbeeld van verenigen en
profileren.
Michal en Frank bedankt!
Bruno

Preparing voor Lodder en
Noelanders.
Bruno Wijman
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Bonsai van onze leden

Foto’s van Piet Dekkers

Naast de reportages in deze
nieuwsbrief van shows met schitterende bomen, zijn hier toch ook
wel weer wat foto’s op zijn plaats
van bomen van onze eigen leden.
Sommige gewoon neergezet op
een tafel bij onze bijeenkomsten,
soms in vol ornaat in een tokonoma. Sommige klaar voor een show,
sommige die nog even te gaan
hebben. Maar altijd weer mooi om
te zien. Geniet ervan!
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Wij willen

uw

op de bonsai show van 8 april
Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spektakel van maken, waar
weer lang over nagepraat
gaat worden.

mooiste bonsai
van Midden Nederland.
Dus neem uw bomen mee
naar de komende verenigingsbijeenkomsten voor de
selectie van uw mooiste boom,
zodat wij met z’n allen uw
presentatie helpen te
perfectioneren.

Gebruik deze link om de show van vorig jaar nog eens te bekijken: www.bonsaimiddennederland.nl/galerie_4.html

12

nieuwsbrief

