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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

lezing Bruno
gulden snede

In de grote tokonoma stond tijdens de bijeenkomst van augustus
de beste naaldboom van onze
aprilshow. Een schitterende Larix
van Frank Oosthoek in de rechtopgaande stijl (chokkan).
In de kleine tokonoma zette
Casper een mooie Deshojo neer.
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

Tokonoma
van september
De beide tokonoma’s zullen in
september ingericht worden door
Bruno Wijman.

Secretaris: Ruud van Woudenberg
06 - 235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com
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
Beste leden, september, de maand
dat de herfst z’n intrede doet in
ons land. Althans volgens de
kalender waar het weer zich de
rest van het afgelopen jaar ook
niet echt aan heeft gehouden.
Toch zien we aan de bomen al de
eerste tekenen.
Sommige bladeren beginnen te
verkleuren en de vruchten worden
ook steeds mooier.
Na een zomer met tentoonstellingsrust wordt het nu tijd voor de
najaars shows.
De Crespi cup in Milaan is net achter de rug en de Bonsai San show
in Saulieu staat voor de deur.
Verder kijken we ook al weer naar
de Nederlandse Bonsai Show in
november waar Nino onze club
mag vertegenwoordigen tijdens
de NTC, en de Trophy van 2020.
Een drukke tijd voor de bonsai
staat dus voor de deur.
Waar het groeiseizoen eindigt

Bonsai
www.bonsaiplaza.com

Vooruit kijkend
daar beginnen de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen al weer.
Ook voor u als u een boom op onze
april show tentoon wilt stellen of
als u misschien wel mee wil doen
aan de Trophy waar de inschrijving nog voor open is.
Genoeg te doen dus.
Op shows en bij bonsai in het
algemeen staat veel in het teken
van lijnen en verhoudingen.
Dat is nou precies het thema van
de komende bijeenkomst waar
Bruno de gulden snede zal behandelen.
Ik zeg; deze mag u niet missen.
Tot zaterdag,
Bob van Ruitenbeek
Op de komende bijeenkomst
zal er, door omstandigheden,
geen bibliotheek zijn.

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

→

lezing Bruno over gulden snede
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

Helaas was ik niet aanwezig bij de
augustusbijeenkomst. Maar ik heb
extra veel zin in de aankomende
bijeenkomst. Reden is de presentatie van Bruno over de Gulden
Snede. Voor degene waarbij het
concept is weggezakt even een
kleine opfrisser. De Gulden Snede
is een bekend begrip in de kunst,
architectuur en design. Bijna alle
traditionele schilderijen b.v. zijn
gebaseerd op deze Gulden Snede.
Het is een vlakverdeling binnen
het schilderij die er voor zorgt dat
de compositie van dat schilderij er
uitgebalanceerd uitziet... ok... ik
geef toe, geen duidelijke uitleg,
maar dat is dan ook de reden dat ik
uitkijk naar de presentatie van
Bruno... En natuurlijk is er ook een
link met bonsai. Ook bij bonsai zijn
verhoudingen van belang. Ook hier
is de opbouw vaak op een of andere manier terug te voeren op de
Gulden Snede. Zie je een bonsai die
in balans is dan kan je er donder
op zeggen dat die voldoet aan de
Gulden Snede. Maar ik hoop dat
Bruno een duidelijke uitleg geeft.
Tot de eerstvolgende bijeenkomst,
Ruud van Woudenberg

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
september shohin
oktober jin en shari
november vruchtbomen
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Prijs van de maand
Deze maand in de verloting:
Een mooie buxus, een Lonicera en
een leuke Azalea. Verder spreken
de foto’s weer voor zich! Mooi!

Kwaliteitspotten
Op de verkooptafel deze maand
staan veel potjes van Bob te koop.
Een uitgelezen kans om eens een
mooi schaaltje te bemachtigen!

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl
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Terugblik bijeenkomst augustus
In augustus was er een bijeenkomst
die in het teken stond van het werken aan onze eigen bomen.
De zaal was die middag vol met
enthousiaste leden die duidelijk zin
hadden om aan de slag te gaan.
Iedereen kon naar hartenlust werken aan zijn meegebrachte bomen,
en daar waar men behoefte had
aan raad waren er diverse leden om
elkaar met adviezen weer verder op
weg te helpen.
Voor degene die geen bomen meegenomen hadden was het een
gezellige middag om met elkaar
over onze gezamenlijke hobby tips
en wetenswaardigheden uit te wisselen.
En natuurlijk hadden we weer een
prachtige verloting, waar diverse
leden als prijswinnaar met een
mooie prijs naar huis konden keren.
Al met al weer een middag waar we
met voldoening op terug kunnen
kijken.

4

nieuwsbrief

Foto’s van Piet Dekkers
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Crespi Cup 13-15 september 2019
Wat een mooi weekend Crespi Cup
een mooi evenement van hoge
kwaliteit. Organisatie van bekende
zuidelijke kwaliteit. Slechte coördinatie, communicatie en water
geven. Maar alles toch weer goed
gekomen. Speciaal was wel de
waardering voor mijn bonsai. Ook
de gesprekken met Nobu San en
Suzuki San waren erg leerzaam.
Weer verschillende contacten
kunnen leggen met hele fijne en
enthousiaste mensen waaronder
de familie Crespi. En dit onder een
strak blauwe lucht met 28 tot 32
graden. Bij aankomst zetten wij de
bomen onder een afdak waarna
Nobu San de bomen op zijn plaats
zette met zijn inzichten. Ik vroeg
hem of ik daarbij mocht zijn, omdat
ik toch wel een afwijkende keus
gemaakt heb. Hij vondt dat prima.
Wij hadden vrijdagmorgen 09.00
uur afgesproken. Die morgen
samen met hem de presentatie
neergezet en hij bevestigde dat de
keus van mij afwijkend is. Samen
met hem nog andere composities
neergezet wat erg leerzaam was. En
het is echt een hele fijne man.
Uiteindelijk is het toch goed uitgepakt en zelfs nog met een toelichting dat het vernieuwende karakter
erg gewaardeerd werd. Vandaar de
exellence award (beloning voor uitmuntende prestatie).
Al met al een geslaagd weekend.
Bruno Wijman
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1e prijs shohin

2e prijs shohin Bruno Wijman
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Foto’s van Bruno Wijman

3e prijs shohin

1e prijs bonsai

2e prijs bonsai

3e prijs bonsai

2e opstelling Bruno

mooiste bunjin
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Crespi Cup 13-15 september 2019

certificate of merit
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certificate of merit

certificate of merit
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