
EUROPESE BONSAI CONVENTIE 2011.

Op 1 october brengen we een bezoek aan de EBC, die dit jaar plaats vind in
Ratingen/Breitscheid, niet ver van Dusseldorff van 30 september tot 2 october.

Om acht uur zijn Hans Grobben en zijn vriend Henk Lups bij mij en rijden we
met hoge verwachtingen richting Duitsland en komen mooi op tijd aan bij het
“House of Sports”, dat is het tentoonstellingsgebouw. Andere leden van de club
zijn op andere dagen geweest.

Na eerst koffie te hebben gedronken, storten we ons op de tentoonstelling.
Er staan prachtige bomen, die geweldig tot een recht komen vanwege de veelal
mooi witte achtergrond en de blauw of paars beklede tafels waarop ze staan.
Ook staan ze vaak op prachtige tafeltjes en je blijft er foto’s van maken.
De tentoonstelling van de bonsais bestaat uit twee delen: de eerste betreft de
bomen van de deelnemers aan Europese Bonsai Associatie en de tweede is de
tentoonstelling van de Duitse Bonsai Bond.
Daarnaast is er een Suiseki tentoonstelling van de Duitse Suiseki vereniging.

Na enkele uren rond gekeken te hebben halen we iets te drinken uit de
eenvoudige kantine en nuttigen dat, lekker buiten in de zon, samen met de
meegebrachte boterhammen.

Hierna bezoeken we de hal waar zo’n veertig binnen- en buitenlandse
handelaren staan met (pre-) bonsai, schalen, gereedschap, draad,  enz.
Ieder koopt wat hij nodig heeft en waarvan de prijs acceptabel is.

Nadat we nog eens koffie hebben gedronken lopen we nog eens langs de
mooiste bomen van de tentoonstelling en gaan we aansluitend om twee uur
kijken bij demonstraties. Er vinden tegelijkertijd acht demo’s plaats.
Wij concentreren ons op de demo van Ralf Steiner die een ongeveer honderd
jaar oude pinus vormt, die hij van een Noorse berg heeft gehaald. De boom heeft
een indrukwekkende natuurlijke kromming in de stam.

Om ongeveer vijf uur ‘s middag gaan we terug naar Twente en kijken we terug
op een zeer geslaagde dag, waarin de hoge verwachtingen zeker zijn
waargemaakt.

Jan Woelders


