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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Martin Bonvie

De grote tokonoma was tijdens de
bijeenkomst in september ingericht met een Juniperus chinensis
van Ron Hermeling. In de kleine
stond een opstelling van Nol met
een groepsbeplanting van Acer
palmatum Arakawa.
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Tokonoma
van oktober
In de grote tokonoma komt een
opstelling van Bob.
De kleine tokonoma zal ingericht
worden door Martin Bonvie.

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
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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, waar ik me afgelopen
nieuwsbrief over verbaasde ‘dat
de herfst al zo vroeg z'n intrede
deed’ is het gene waar ik momenteel erg naar uitkijk.
De kleurenpracht van de natuur
maar dan in Japan. Daar schijnt
de herfst fenomenaal te zijn en ik
mag dat gaan aanschouwen.
Te beginnen in Tokio bij de shohinshow Shugaten alwaar de
miniatuur versie zal schitteren
met de mooiste opstellingen vol
herfstblad en fruit.
Tot de in Kyoto gehouden
Thaikanten, een show met voornamelijk grotere bonsai.
In de drie weken er tussenin zal ik

Vooruit kijkend
me te goed doen aan de natuur,
tempels, tuinen, cultuur alles wat
Japan te bieden heeft om weer op
tijd terug te zijn voor de NBS bij
Lodderbonsai gehouden tijdens
de sale in november.
Helaas zal ik de november bijeenkomst moeten missen maar ik
beloof jullie een beetje mee te
laten genieten via een stukje in
de november nieuwsbrief.
Veel leesplezier en tot de 21e,
Bob van Ruitenbeek

We krijgen deze maand weer een
bijzonder bezoek van de zeer getalenteerde bonsaiïst Martin Bonvie.
Voor wie hem nog niet kent, hij
heeft in 2012 de Nederlandse NTC
competitie gewonnen en in 2013
won hij zelfs de Europese NTC.
Ook heeft hij al enkele keren in de
Bonsai Focus gestaan.
Binnen onze vereniging is hij een
graag geziene gast en hij heeft al
verscheidene malen mooie demo’s
bij ons op de club gegeven gegeven.
Het beloofd dus weer een mooie
verenigingsbijeenkomst te worden met een demo van hoge kwaliteit.
Tot zaterdag 21 oktober.

Bonsai Hans

Potten & bonsai

Door RTV Bunschoten werd een
leuke rapportage over Hans
Veldman en zijn bonsai uitgezonden.
Hij verteld hier over zijn hobby,
onze vereniging en je ziet zijn
tuin en wat van zijn bomen.
Het duurt 15 minuten en is erg
leuk om even naar te kijken!

Op 31 oktober wordt onder leiding
van Bruno een interactieve themaavond gehouden over de juiste pot
voor uw bonsai.
Allerlei aspecten zullen daarbij
aan de orde komen. Zoals trainingspotten versus showpotten,
wel of niet geglazuurd, de vorm,
de maat, de kleur van de pot etc.
Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf hun bomen meenemen
voor een goed advies.
Dus neem de bomen mee waarvan
u vindt dat ze in de juiste pot
staan, maar ook bomen die nog
niet de goede pot hebben gevonden. Uiteraard neemt u dan ook de
potten mee die in aanmerking
zouden kunnen komen zodat uw
boom in de juist pot komt te
staan. Ook zal er weer gelegenheid
zijn om in de vensterbanken tokonoma’s in te richten.
De avond wordt weer gehouden in
De Binder te Leersum en duurt van
19:30 tot 22:00 uur. De kosten voor
deelname zijn € 5,- en kunnen aan
de deur worden betaald.

https://youtu.be/hLhQ6kbqFgo

Belangrijke data
21 oktober
31 oktober
12 november
18 november
25 november
16 december

demo Martin Bonvie
thema-avond BVMN o.l.v. Bruno te Leersum
thema-middag BV Rijnmond cascade
werken aan eigen boom
End of year sale bij Lodder met nbv show en ntc
demo Bart Verstappen

Boom van de maand
oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld
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Prijs van de maand
De prijzen voor de komende bijeenkomst kunnen weer van pas
komen! Op de tafel staan twee
bomen, een appel en een kardinaalsmuts. verder vier mooie potjes, een flesje mest en wat bonsai
tijdschriften.

Draag de badge

Beste leden

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. Als u
nog geen badge heeft kunt u die
ophalen bij Edith.

Bij deze gelegenheid willen wij
even stil staan bij het overlijden
van Ans John.
Ans voor velen een bekend
gezicht door de jaren heen, op
Ans kon je rekenen, en op Ruud
natuurlijk ook. Was het niet het
koffie zetten op de locatie in
De Bilt, broodjes smeren en
verkopen op de landdag in
Houten. Jarenlang het bewaren
en verzorgen van de tentoonstellingdoeken, het vouwen

Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Cascade-middag
met Bruno Wijman
BV Rijnmond organiseert een
themamiddag rond de cascade op
12 november met Bruno Wijman.
Dorpshuis, Lede 13, Hekelingen

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
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van de lootjes, de hulp in de
bibliotheek enz. te veel om op
te noemen.
Daar is nu een abrupt einde
aan gekomen; Ans John is op
1 oktober 2017 overleden, na
56 jaar huwelijk met Ruud.
Postuum: dank je wel ans
Wij wensen Ruud heel veel
sterkte met dit immense
verdriet.

U krijgt 10% korting in de internetwinkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de speciaal voor onze
vereniging bestaande kortingscode
invult: BVMN2017
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Terugblik bijeenkomst september
Afgelopen bijeenkomst was gereserveerd voor een boombespreking
door Bruno. Iedereen die wel eens
van een deskundige wilde horen
waar zijn boom zich bevindt op de
weg naar een goede bonsai, kon
hiervoor een boom meenemen.
Hier werd graag gebruik van
gemaakt en de middag werd dan
ook weer druk bezocht. Het is elke
keer weer geweldig hoeveel bomen
onze leden meenemen naar de bijeenkomst en zeker dit keer was dat
het geval. Zoals altijd had Bruno
talloze zinvolle adviezen voor de
eigenaren om hun boom op een
hoger plan te brengen. Hij aarzelde
zelfs niet om hier en daar al wat
vormsnoei in praktijk te brengen.
Daarnaast vielen er weer twee
mooie tokonoma’s te bewonderen
waarover Ron en Nol nog de nodige informatie gaven. En zoals
gebruikelijk was er ook deze middag een mooie prijzentafel met
onder andere een paar mooie
bomen die met de gelukkige winnaars mee naar huis konden worden genomen.
Al met al een geslaagde middag en
de bezoekers kunnen dan ook met
een voldaan gevoel hier weer op
terugkijken
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Foto’s van Piet Dekkers
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5th European bonsai-San show
Tijdens het weekend van 14 en 15
oktober was het weer tijd voor een
van de beste shows van Europa.
Natuurlijk was uw razende reporter aanwezig voor een eerste overzicht van de show.
Naast de meest geweldige bomen
uit heel Europa viel er ook te
genieten van kwalitatieve demonstraties van David Benavente, Peter
Warren en Michael Tran.
Genieten dus in Saulieu.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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5th European bonsai-San show
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