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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Bruno

Tijdens onze bijeenkomst in september konden we weer eens
genieten van mooie door onze
leden ingerichtte tokonoma’s.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Michal zette in de grote tokonoma een prachtige Cotoneaster
neer. In de kleine stond een
indrukwekkende opstelling met
drie mooie suiseki van Bob.

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: secretarisbvmn@gmail.com
Algemene zaken en nieuwsbrief:
Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
Algemene zaken en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Tokonoma
van oktober
Beide tokonoma’s worden in oktober ingericht door Bruno.

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl
Algemene zaken: Michal Mokrý
06 - 453 865 37,
michal.mokry@gmail.com
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
Beste leden, oktober, de herfst
doet z’n intrede.
De loofbomen laten hun mooiste
kleuren zien en de naaldbomen
gooien hun oude naalden er af en
maken zich klaar voor de winter.
Als de bladeren straks van de
bomen zijn kunnen we goed zien
of onze bomen zo ontwikkeld zijn
zoals we graag willen of dat er de
komende maanden nog wat werk
aan zit voor het komende seizoen.
Het komende jaar, waar we er
vanuit gaan dat we weer een verenigingstentoonstelling kunnen
houden. Zoals jullie weten is er
geen show zonder bomen en al is
het meubilair soms al mooi
genoeg, we zien we toch ook graag
de bomen. Neem dus je bomen
mee voor de selectie voor de tentoonstelling. Elke bijeenkomst zullen we langs de meegebrachte
bomen lopen om te zien of er kandidaten bij zitten die al helemaal
klaar zijn voor komend jaar, of

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Vooruit kijkend
waar in de tussentijd nog een
beetje werk aan zit wat de boom
nog beter kan maken richting
april. Neem van mij aan, het is
echt leuk om je bomen eens op
een andere manier te zien.
Helemaal op en top verzorgd met
de beste schaal en tafel om tot het
mooiste geheel te komen.
Ik hoop u en vele bomen te mogen
verwelkomen tijdens de komende
bijeenkomst.
Bob van Ruitenbeek

Van iedereen die De Binder
bezoekt wordt de QR-code (via
de app of op papier) en het
ID-bewijs gecontroleerd.
LET OP: de QR-code in combinatie met ID-bewijs is de enig
geldige methode, een geel
boekje of vaccinatiebewijs is
niet toereikend.
Voor meer info of het maken
van een papieren bewijs, kijk
op www.coronacheck.nl.

Belangrijke data
16 oktober demo Bruno Wijman
13 november werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )
18 december demo

Boom van de maand
oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Het belooft de komende verenigingsmiddag weer een interessante bijeenkomst te worden, met een
leerzame demonstratie van Bruno
Wijman. Bruno weet op zijn
enthousiaste wijze de aanwezigen
te betrekken bij de keuzes die
gemaakt worden bij een te stijlen
boom. We kijken dan ook weer erg
uit naar deze demo. Gelukkig is
het weer mogelijk om bijeenkomsten zoals deze voor onze leden te
kunnen organiseren. We hopen u
allen weer te ontmoeten op de verenigingsmiddag. Er zal op deze
middag helaas geen bibliotheek
zijn, wegens omstandigheden zijn
Edith en Casper er deze middag
jammer genoeg niet bij.

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2021 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Prijs van de maand
De prijzen voor de verloting zien
er weer goed uit. Op de tafel
onder andere een mooie Acer burgerianum, een Calicarpa, een
Japans gallery boek, 2 mooie
schaaltjes, een fijn snoeischaartje.
een bundel raffia en een handig

Clean Mate blokje voor het
reinigen van je scharen.

De bibliotheek is deze bijeenkomst helaas niet geopend.
Dus laat de boeken maar thuis.

weer

Wij willen

uw

want onze show gaat in
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
april weer plaatsvinden!
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 bijeenkomst in september
stond in het teken van de
Algemene Leden Vergadering.
Het is altijd leuk om even terug te
blikken op het afgelopen bonsaijaar en samen te vatten wat wij
als vereniging hebben gedaan
ondanks het moeilijke jaar vol met
beperkingen. Ook hebben we een
kijkje genomen naar de plannen
voor het komende jaar, hebben we
wat nieuwe ideeën besproken en
voor een nieuw bestuurslid
gestemd. Ook werd tijdens de ALV
formeel afscheid genomen van
voor
Bob als voorzitter. Casper
-cheque
cadeau
–
hield een mooie toespraak
n € 200,
arde va
een wa
nen tot
ee perso
en overhandigde Bob een
tw
or
vo
cheque voor een top sushi
diner voor twee personen.
Bob blijft natuurlijk wel een
zijn
eek voor en nederland
n ruitenb
midd
n bob vansaivereniging
gewaardeerd lid van de veroden aa
aangeb ge inzet voor bo
lan
jaren
eniging.

i diner
h
s
u
s
p
een to

De traditionele twee tokonoma's
werden gevuld door Michal en
Bob. Michal presenteerde een
herfstbeeld van een Cotoneaster
shohin met rode bessen in de
grote tokonoma. Bob toonde in de
kleine zijn verzameling Japanse
suiseki vergezeld van een oude
scrol met een klassiek gedicht.
De afgelopen jaren zijn we begonnen met het opbouwen van een
kleine traditie, waarbij de ALV
gekoppeld wordt aan een demo.
Dit jaar was het niet anders en
Michal stijlde een grotere tuinjeneverbes. Een demo die met
grote belangstelling gevolgd werd.
Al met al hebben we een fijne ontspannende middag gehad en
ondanks dat we ons moesten houden aan de corona-gerelateerde
beperkingen, de algehele sfeer
voelde al als in pre-corona tijden.
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Foto’s van Sander van Oort
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Terugblik bijeenkomst september
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Foto’s van Sander van Oort
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Bonsaishow Denemarken
In het weekend van 19 en 20 september hield de Deense bonsaivereniging weer een show. Ook
dit jaar was Bruno daar weer bij
aanwezig.
De 1e prijs coniferen was voor
Torben Brenveldt, al jaren lid van
Midden Nederland, met een Pinus
sylvestris. De 1e prijs loofboom
was voor Peter Landerloos met
een Prunus mahaleb. En de 1e prijs
shohin, een opstelling van een
Lonicera en een Ulmus parvifolia,
werd gewonnen door Emil Kåre
Wolff Jensen. Emil werd onlangs
lid van onze vereniging.
1e prijs coniferen Torben Brenveldt
Bruno zette zelf ook vier mooie
opstellingen buiten mededinging
neer (o.o.c.).
opstelling Bruno o.o.c.

1e prijs loofbomen Peter Landerloos
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Foto’s van Bruno Wijman

1e prijs shohin Emil Kåre Wolff Jensen

opstelling Bruno o.o.c.

Bonsaivereniging Midden Nederland | oktober 2021

9

Bonsaishow Denemarken

opstelling Bruno o.o.c.
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Foto’s van Bruno Wijman
opstelling Bruno o.o.c.
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Ook in Denemarken kunnen ze
een mooie show neerzetten!
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bonsai show
simultaan demo
o.l.v. Bruno Wijman

Leersum
zaterdag
9 april 2022
gratis toegang!

10.00-17.00
bonsai show
12.30-15.30
demonstraties
door diverse
demonstratoren

De Binder
Hoflaan 29
Leersum
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