nieuwsbrief oktober 2019
Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Bart Verstappen

In de grote tokonoma stond de
afgelopen bijeenkomst de opstelling van Bruno tijdens de Crespi
waarmee hij de 2e prijs shohin
veroverde. In de kleine stond ook
een opstelling van Bruno, een
Stephanandra.
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Tokonoma
van oktober
In de grote tokonoma zet Michal
een mooie opstelling neer. In de
kleine laat Gerard een aantal van
zijn schitterende potjes zien.
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0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
Algemene zaken: Marian Willemse
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Iban: nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
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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
Beste leden, De herfst heeft nu wel
echt z’n intrede gedaan in ons
land. De tijd om te genieten van
de mooie herfstkleuren die onze
bomen en de natuur weer te bieden hebben.
En als de bomen de bladeren weer
hebben laten vallen komt de grote
vraag wat we aan vertakking hebben gewonnen het afgelopen
groei seizoen.
Misschien is de boom wel zo goed
ontwikkeld dat ie komend jaar op
de april show kan staan.

Vooruit kijkend
genieten van een kleine foto
impressie van deze show.
Dan rest mij voor nu alleen nog
iedereen een hele fijne bijeenkomst met Bart verstappen te
wensen de 19e.
Bob van Ruitenbeek

Om bij het onderwerp tentoonstellingen te blijven.
Afgelopen weekend was het tijd
voor de 7e European Bonsai San
Show in Saulieu waar ik met een
shohin opstelling heb gestaan.
Het was voor mij een succesvol
weekend gezien ik voor mijn display een Best in show award mocht
ontvangen. De eerste keer dat een
shohin display deze eer ten deel
viel.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u

Bonsai
www.bonsaiplaza.com

U krijgt 10% korting in de internetwinkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de speciaal voor onze
vereniging bestaande kortingscode
invult: BVMN2019

Belangrijke data
19 oktober
2-3 november
9 november
23 november
21 december
29 feb - 1 mrt

→

demo Bart Verstappen
Eda Uchi Kai, Servaasplein 14 Diepenbeek België
werken aan eigen boom let op! 2e week !
NBS en landelijke NTC, Lodder Bonsai, Harmelen
Lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven
The Trophy 2020, Genk, Belgie

De komende verenigingsmiddag
belooft weer interessant te worden, met een leerzame demonstratie van Bart Verstappen. Het is niet
de eerste maal dat Bart bij ons een
demo geeft en hij weet ons altijd
weer te verrassen met een boeiende demo. Niet alleen lukte het Bart
iedere keer weer om een mooie
boom neer te zetten, maar hij wist
ons ook steeds op heldere wijze de
beweegredenen van zijn keuzes bij
de styling duidelijk te maken.
Deze keer heeft Bart een assistent
bij zich om hem te helpen en
neemt hij ook een van de bomen
mee die hij in het verleden bij ons
een eerste styling heeft gegeven.
We zijn natuurlijk benieuwd hoe
het met deze boom gaat.
Al met al zeker een middag die je
echt niet kunt missen!

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Draag de badge
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.

Boom van de maand
oktober jin en shari
november vruchtbomen
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Prijs van de maand
Deze maand staan er een Acer
ginnala en een Meidoorn op de
tafel. Verder uiterst bruikbare
zaken zoals drie mooie schaaltjes,
en mooi snoeischaartje, wat mestkorfjes en een potgaasje. toch
maar weer wat lootjes kopen!

Wij willen

uw

op de bonsai show in 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.
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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.
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Terugblik bijeenkomst september
De september bijeenkomst was in
mijn optiek een succes. De presentatie van Bruno over de Gulden
Snede gaf een kijkje in de kunstzinnige kant van Bonsai. Iets waar
de meeste mensen overheenstappen maar welke in mijn optiek erg
belangrijk is. Een jonge boom
(goedkoop) die voldoet aan de
Gulden Snede is vaak beter dan
een oude boom (duur) die hieraan
niet voldoet. Ik heb ieder geval iets
geleerd.
Als tweede stijlde Bruno een jeneverbes die al van te voren door
Fons op vakkundige wijze bedraad
was. Over een paar jaar als het loof
wat meer ontwikkeld is zal dit een
mooie bonsai zijn geworden.
Naast de presentatie van Bruno
was er nog een opvallende wijziging in de bijeenkomst. Edith en
Casper waren er niet. Wegens
(leuke) verplichtingen elders konden ze niet aanwezig zijn. Bob had
zowel de ruimte van de bibliotheek opgevuld met een uitgebreide verkooptafel van zijn pottenverzameling en de lootjesverkoop op
zich genomen. Een mooie middag.
Hopelijk zie ik jullie bij de oktoberbijeenkomst.
Ruud
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Foto’s van Piet Dekkers
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European-Bonsai-San-Show 2019
Tijdens het weekend van 12 en 13
oktober was het weer tijd voor een
van de beste shows van Europa.
Bob was aanwezig met een schitterende shohinopstelling met een
mooi door Casper vervaardigd halfrek.
Terecht werd zijn opstelling uitgeroepen tot de Best of show overall.
Wij zijn trots op hem!

Bob maakte van de gelegenheid
gebruik door ons weer de nodige
foto’s op te sturen
voor een mooi
overzicht
van de
show.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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European-Bonsai-San-Show 2019
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