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WOORDJE VOORAF
Beste Leden,
Sinds het laatste nummer van januari 2020 en na 7 maanden afzondering en sanitaire
beperkingen, zijn we terug, met vreugde, maar met enige voorzichtigheid, om de draad van
onze uitwisselingen te heropnemen... en dit in ieder geval via ons tijdschrift! Sinds begin maart
jongstleden zijn we, net als de hele culturele, evenementen- en zelfs onderwijssector, gedwongen
om het voor 2020 geplande en reeds grotendeels voorbereide programma te annuleren en/of uit te
stellen tot een latere datum. Helaas geldt dit ook voor elk van uw delegaties.
En toch... zullen we u binnenkort, zoals we dat aan het eind van elk jaar doen, ons verzoek i.v.m.
de jaarlijkse nationale bijdragen opsturen. Deze oproep om ons het bedrag van uw bijdrage
van 80€ te betalen, sturen we u, nu meer dan ooit, met aandrang maar ook met vertrouwen in
uw loyaliteit en uw gehechtheid aan het RBFAS. U zal ongetwijfeld de analyse van de huidige
situatie maken. U vindt in dit nummer een artikel waarin u de noodzaak en het primaire nut van
deze bijdrage wordt uitgelegd. We hopen dat u het zorgvuldig zult lezen en dat deze argumenten
u ervan zullen overtuigen dat het optimaal functioneren van onze club grotendeels afhangt van
uw bescheiden financiële bijdrage, die al vele jaren onveranderd is gebleven.
Het nog efficiënter maken van onze club was één van de taken waar bestuursleden en onze
secretaresse hun inspanningen aan hebben besteed tijdens de lockdown. Zo konden we de
verhuizing van ons secretariaat naar een minder dure, maar aangename en functionele ruimte
regelen ; het organiseren van een AV in digitale vorm ; de opleiding en het leren van een
efficiënter boekhoudkundige softwarepakket voor onze schatbewaarster en secretaresse Patricia
met de ontwikkeling van een mailingtool die de mogelijkheid zal bieden om rechtstreeks met de
leden te communiceren en tenslotte het houden van bestuursvergaderingen in de vorm van een
"videovergadering". Discreet werk zonder twijfel, werk achter de schermen, maar waarvan
we bijzonder trots zijn omdat deze nieuwe technologische hulpmiddelen alle leden ten goede
zullen komen.
Ook zal u in dit magazine het gebruikelijk verslag vinden van onze AV die dit jaar, COVID
verplicht, in digitale vorm heeft plaatsgevonden, evenals foto's van het "Lock down album", een
reportage gewijd aan WAFA (afgelopen februari), een presentatie van ons nieuwe secretariaat,
een botanische/poëtische uitnodiging om voorjaarsbloeiende bollen te planten zonder
verdere vertraging, evenals een presentatie van de projecten waar we aan werken voor 2021
(gepresenteerd "onder voorbehoud" natuurlijk).
Om al deze mooie projecten te kunnen realiseren, moeten we "standhouden op de lange termijn"...
en daarvoor weten we dat we op u kunnen rekenen.
Veel leespelezier!
Uw voorzitster en de leden van de Raad van Bestuur
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AGENDA
EVENEMENTEN
2021
20 april: Algemene Vergadering
1 tot 9 mei: Floraliën Gent
15 mei: Test leraar traditioneel 2°
van 28 mei tot 4 juni: Reis RBFAS Côte d’Azur
29 september – 2 oktober : 13de Internationaal bloemschikwedstrijd en seminarie
RBFAS (Congrespaleis in Luik)
Er zullen verschillende verjaardagen georganiseerd worden, open voor andere
afvaardigingen:
Eind maart: 50ste verjaardag van de afvaardiging van Brussel - Château Malou in
Woluwé
Juni: Luikse delegatie zal het Hotel de Clercx in Luik opsieren.

2020
NATIONALE ACTIVITEITEN:
Lentedemonstratie in Waterloo, maart laatstleden
Deze activiteit werd aanvankelijk uitgesteld tot december en vervolgens
geannuleerd.
Kerstexpositie Pass in Frameries, november
Deze activiteit werd helaas, om veiligheidsredenen, geannuleerd wegens het virus
Covid-19.

2021
GENTSE FLORALIËN – van 1 tot 9 mei 2021
Dit evenement voorzien in mei 2020 werd wegens gezondheids en
veiligheidsredenen uitgesteld naar 2021.
We hopen dat velen onder jullie de kans zullen krijgen om deze realisties te
kunnen bewonderen, en in het bijzonder die van de RBFAS!
Tot in Gent, van 1 tot 9 mei!
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TEST LERAAR 2de GRAAD – 18 mei 2021
Vanwege de Covid-19, werd de test gepland op 12 mei uitgesteld tot 18 mei 2021.
De juryleden organiseren een test leraar traditioneel 2e Graad.
Datum: dinsdag 18 mei 2020
Locatie: De Pastorie, Dorpsstraat, 39 - 9831 Deurle
Prijs: € 35
Programma:
Botanische test / realisatie van een traditionele compositie conform het
vervolmakingscursus in traditioneel bloemschikken: Hogarth, Groot rond boeket,
trofee, asymmetrische driehoek, stijlcomposities en boeketten, theorie, noties en
principes i.v.m. moderne bloemschikkunst, theorie over kleuren
Vereiste diploma om deze test te volbrengen: leraar 1ste graad traditioneel
Het doel van deze test is om cursussen en kennis te delen, betrokkenheid in deze
richting zal van de kandidaten verwacht worden.
Info en inschrijving via het secretariaat : bfas@skynet.be of bij Brigitte Depienne.
Dank u voor uw enthousiasme. We rekenen op u en uw dynamiek om deel te
nemen aan deze tests met het oog de kwaliteit van opleidingen aan onze leden in
de diverse clubs te handhaven.
Brigitte voor de commissie van juryleden
REIS RBFAS – van 28 mei tot 4 juni 2021
De reis RBFAS voorzien in juni 2020 is uitgesteld naar 2021.
De Côte d’Azur is sinds lang één van de meest bezochte streken ter wereld…
Haar aangenaam klimaat en haar legendarische zonneschijn hebben vanaf het
eind van de 19 de eeuw talrijke persoonlijkheden en artiesten aangetrokken: Belle
Epoque paleizen, zeer mooie villa’s en weelderige tuinen spreiden zich over heel
deze zeer mooie streek in Frankrijk.
Wij nodigen u uit om langs heen de steile heuvels, waar de Alpen als mooie
landschappen in de zee duiken, dit schitterend patrimonium te ontdekken: de
middeleeuwse dorpjes vastgeklampt aan de rotswanden, de kastelen die het
achterland verdedigden, de havens langs de kust, de prinselijke verblijven, de
weelderige tuinen met tropische planten, alsook de talrijke natuurlijke sites…
In het achterland vindt de plantenrijkdom haar middellandse weelde terug:
pijnbomen, thym, oleanders, reuzen cactussen, percelen met olijfbomen.
Het is dan ook dankzij deze rijkdom aan aromatische planten dat Grasse is
uitgegroeid tot wereld hoofdstad van de geurstoffen (parfums)
De meeste deelnemers die zich voor deze reis hebben ingeschreven, blijven geregistreerd.
Maar sommige plaatsen zijn vrij gekomen… Mocht je interesse hebben in deze reis? Laat
het weten aan het secretariaat bij Patricia.
13de INTERNATIONALE BLOEMSCHIKWEDSTRIJD & SEMINARIE –
29 september – 2 oktober
Deze zal plaatsvinden in het Congrespaleis van Luik
Algemeen thema: Schatten in Luik
1. Universum an Santiago CALATRAVA
Open voor allen
1 of 2 personen
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2. De orgels
Moderne schikking. Grote afmetingen
Open voor allen
3. Art Nouveau
Stijlschikking
Open voor allen
4. De magie van Kristal
Kunst tafelschikking
Vrije stijl
Open voor allen
5. De Meuse
Vrije schikking
Open voor allen
6. De kleuren van de staalindustrie
Vrije schikking in gelaagde lagen, driedimensionaal
Open voor leraars en demonstratrices
7. Boomgaarden van het Hervelandschap
Traditionele schikking met fruit en bloemen
Open voor allen
8. De slakken bergen
Vrije opgelegde schikking
Open voor
a) juryleden, leraars en demonstratrices
b) allen
Meer informatie in het volgend infoblad van januari.

CLUB
RAAD VAN BESTUUR RBFAS
Voorzitster:
Vice-voorzitster:
Schatbewaarster:
Nationale secretaris:
Bestuurders:
Secretariaat:

Marie-Laure Maraite
Marie-Claire Nellens
Annie Ligny
Josiane De Maubeuge
Sylvine Brasseur - Palliser
Nanette Top
Véronique Saverys
Patricia Mataigne

A. VERSLAG VAN DE NATIONALE SECRETARIS
I. NATIONALE ACTIVITEITEN 2019
•

REIS NAAR BORDEAUX – van 3 tot 10 mei
Deze prachtige reis, door Marie-Claire Nellens uitgestippeld, gaf de
gelegenheid aan de deelnemers de bordeauxregio te ontdekken van 3 tot
10/05/2019. Tal van bezienswaardigheden zoals tuinrondleidingen, degustaties
en culturele activiteiten stonden op het programma.
Wij danken de bestuursleden van de RBFAS voor hun warm onthaal tijdens
de traditionele post-travel fotosessie, die plaatsvond in de lokalen van
‘de Pastorie’ in het pittoresk Deurle.
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•

TEST ANIMATRICE – 6 mei
De dag van de ‘testen voor animatrice’ op 6 mei in La Pairelle Wépion, was
gedenkwaardig.
De 10 kandidaten, waarvan 5 uit Lausanne, waren zeer gemotiveerd en goed
voorbereid. Zij realiseerden elk klassieke en moderne composities van hoog
niveau. De organisatrices hadden alles voorzien: buitengewoon
plantenmateriaal, goed humeur, enthousiasme, een gezellige maaltijd,
concentratie, slappe lach, pauzes, creativiteit, aanmoedigingen en nog veel meer.
De balans van de dag was unaniem: de tien kandidaten zijn allemaal geslaagd
en de jury was zeer tevreden met deze ‘grand cru’.

•

TEST DEMONSTRARICE – 28 mei
De test voor demonstratrices in de «Pastorie» van Deurle (Gent) heeft zich in
een gemoedelijke en ontspannen sfeer plaats gevonden. De kandidaten voelden
zich in het algemeen op hun gemak en aangemoedigd. De drie kandidaten
slaagden de test.

•

WORKSHOP - STUDIEGROEP – 20 mei en 23 september
Mit Ingelaere heeft twee workshops georganiseerd voor de leraren modern van
onze club.
De eerste samenkomst van het werkatelier vond plaats in La Pairelle op 20
mei. Doel van deze samenkomst: aanleren van “Koubaris” technieken. Om de
Koubaristechniek onder de knie te krijgen, gebruikt men soepele houtsoorten:
Cornus alba, Salix of Hazelaar. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid een
interessant punt in de ruimte te onderstrepen, zonder schikschuim of oasis te
gebruiken. In de namiddag hebben we de theorie in de praktijk mogen
omzetten in diverse composities.
De tweede werkgroep vond plaats op 23 september in de Pastorie in Deurle. De
voorgestelde thema's waren verrassend, origineel en richtten zich vooral op
nadenken: "duizend en meer" of "Ik vlieg". Dit laatste thema inspireerde velen
om een moedige compositie samen te stellen. Met "Duizend en meer” kon men
spelen en een effect bekomen door de accumulatie en herhaling van één enkel
soort materiaal…
Graag willen we Mit hartelijk bedanken voor haar praktische raadgevingen en
haar vriendelijkheid.

•
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DAG VAN DE AFGEVAARDIGDEN IN HASSELT – 24 september
Op 24 september 2019 werden onze afgevaardigden, op initiatief van onze
voorzitster en bestuursleden, uitgenodigd voor een bezoek aan de stad Hasselt
om hen te bedanken voor het werk dat zij tijdens hun mandaat verrichten. Het
programma werd "gearrangeerd" met de hulp van onze vriendinnen van de
afdeling Hasselt. Drie groepen (één Nederlandse en twee Franse) volgden hun
gids voor een mooie wandeling in het thema: "Hasselt, de hoofdstad van de
mode". We hebben de prachtige ontdekking afgesloten met een lekkere
maaltijd in een helder en actuueel kader, en gewaardeerde lokale specialiteiten:
stoofvlees met bier, speculoos en advocaat... eveneens een mooi Hasselts succes
tussen traditie en moderniteit!
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•

RECYCLAGE TRADITIONEEL – 14 en 15 oktober
Maandag 14 en dinsdag 15 oktober hebben het hele team van nationale en
internationale juryleden van de rbfas twee dagen gewijd voor het organiseren
van een herscholing voor leraren 1ste, 2e graad traditioneel en voor
demonstratrices van alle afvaardigingen van het land. Meer dan 20 deelnemers
woonden en werkten actief mee op dit evenement.
De herziening van de schema’s alsook de volledige realisatie van de vijf grote
traditionele boeketten (recht, in L, symmetrische driehoek, langwerpige
middentafel en rond boeket) werden toegelicht en besproken. Vervolgens koos
elke leerkracht/demonstratrice voor de presentatie van één van deze boeketten
om deze dan te laten evalueren aan een objectieve en competente raadgeving
van de juryleden. Het doel is ervoor te zorgen dat de modellen die de docenten
aan hun studenten, binnen de verschillende afvaardigen, voorstellen, in heel
België, overeenstemmen met de eisen en beginselen van de traditionele
bloemsierkunst (respect voor tekeningen, structuur, schema's van elke 5
basisboeketten, in harmonie, in balans en op schaal).
Algemeen werd aangenomen dat deze dagen zeer leerrijk waren en de
investering van het jury team zeer gewaardeerd werd. Wij danken hen
hiervoor namens alle leden.

•

VIERUURTJE EFFECTIEVE LEDEN – 21 oktober
Op initiatief van de bestuursleden en de presidente Marie-Laure Maraite, een
50-tal effectieve leden van diverse delegaties van het land hebben elkaar
ontmoet in de lokalen van de “Oude Brouwerij” in Sint-Martens-Latem. De
effectieve leden hadden het genoegen om een voordracht bij te wonen van
Mevrouw Christine Demeunynck, gewijd aan het symboliek van bloemen en
planten in het wereldgekend kunstwerk het Lam Gods.

II. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
•

Onze juryleden in het buitenland
Zoals ieder jaar, worden onze juryleden regelmatig gevraagd om buiten onze
landgrenzen internationale bloemwedstrijden te beoordelen. Brigitte
Depienne heeft de bloemschikwedstrijd van Revel beoordeeld op 29 maart.
Christine Bricout was uitgenodigd op 4 en 5 mei om te jureren ter gelegenheid
van de 51ste internationale bloemenwedstrijd in Monaco.

•

Ars Florum is een internationale organisatie in de bloemensierkunst voor
leraren, opgericht in San Remo, Italië en groepeert 7 landen (België, Frankrijk,
Italië, Monaco, Zweden, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk). Elke leraar van
om het even welke school kan lid worden van deze organisatie. Frankrijk, aan
de leiding voor een periode van drie jaar, organiseerde in dit kader een eerste
jaarlijks seminarie dat plaatsvond van 5 tot 7 april 2019 in St. Brévin l'Océan,
een badplaats van de Belle Epoque (tussen La Baule en Pornic). Het seminarie
werd afgesloten met een demonstratie en de Algemene Vergadering. Het
volgend Ars Florum seminarie wordt gehouden in Dinard, een kustplaats en
badplaats aan de Smaragdkust.

•

Deelname van de BFAS in het buitenland
Twee Belgen hebben de eer aangedaan deel te hebben genomen aan de Revelwedstrijd op 29 maart 2019 in de opgelegde categorie "Impression Foulard".
Het zijn Malou Thomas en Lucienne Laguesse, beiden van de afvaardiging
Spa-Stavelot. Malou Thomas won de 1ste prijs in de categorie.
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III. VORMING
Om ons hoog niveau te handhaven, zijn we uiteraard verplicht om regelmatig
vormingen en testen op punt te stellen om de opvolging te garanderen. Zoals
aangekondigd op de Algemene Vergadering in 2018 is er een wijzing met betrekking
tot de testen “animatrices”: er zal voortaan slechts één enkele test zijn, onder de
naam ‘animatrices’. Deze test bevat zowel de traditionele als de moderne kennis van
het bloemschikken. Via ons infoblad willen we graag de leden op de hoogte houden
van georganiseerde basiscursussen gegeven door de afvaardigingen. Deze cursussen
zijn toegankelijk voor alle leden die het wensen. De afvaardigingen die dergelijke
cursussen organiseren, modern of traditioneel, vragen we om dit te melden op het
secretariaat zodat deze informatie verder kan gepubliceerd worden.
IV. BEHEER VAN DE CLUB
De algemene vergadering van 2019 kende een goed verloop en het verslag werd
goedgekeurd bij aanvang van de zitting. 6 bestuursvergaderingen hebben
plaatsgevonden in Gent voor het bespreken van interne administratieve zaken.
Om tot een betere samenwerking met de panel van de juryleden te komen, hebben
de bestuursleden voor twee vergadering een vertegenwoordigster van de juryleden
uitgenodigd.
De juryleden hebben 4 bijeenkomsten gehad in 2019, voornamelijk voor de
organisatie van de testen, voor de voorbereiding van de komende wedstrijd en
seminarie in 2021 en voor internationale contacten. De administratieve
secretaresse en de nationale secretaresse nemen deel aan deze vergaderingen.
V. COMMUNICATIE
Ten slotte is er nog de “communicatie”. Onze website werd volledig in een nieuw
jasje gestoken. Website : www.rbfas.be. In de rubriek leden, kunnen de leden via
een login systeem, informatie raadplegen zoals de 3-jaarlijkse Infobladen,
reglement van inwendige orde, programma van de afvaardigingen enz… Graag
willen we ook via de website alsook het 3-jaarlijks infoblad nieuwe demonstraties
aankondigen, dit om de verantwoordelijken die het semesterprogramma voor hun
afdeling plannen, te helpen in hun zoektocht.
Aan alle demonstratrices vragen we om nieuwe workshops te willen doorgeven
op het secretariaat en dit telkens voor aanvang van het nieuw semester, m.a.w.
15 juni of 15 december.
Ons infoblad verschijnt steeds 3 maal per jaar (juli, oktober en januari). We zullen
systematisch de verschillende basiscursussen aankondigen onder de rubriek Club.
Ook willen we graag belangrijke evenementen binnen de afvaardiging
aankondigen en/of illustreren, zoals een verjaardag van een afvaardiging of
regionale evenementen, vb: de afvaardiging van Charleroi Val de Sambre vierde
haar 40ste verjaardag en decoreerde bij deze gelegenheid in mei 2019 het
middeleeuws kasteel van Thy-Le Château. De fonteinen van Stavelot waren in
bloei dankzij de delegatie van Spa-Stavelot ter gelegenheid van hun 30ste
verjaardag in september 2019.
De lijsten van juryleden, leraars, demonstratrices, animatrices, afgevaardigden en
effectieve leden zijn geactualiseerd.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING: 08/09/2020
De vergadering gaat door op de
maatschappelijke zetel te SintDenijs-Westrem.
Marie-Laure Maraite, voorzitster,
verwelkomt de leden van de Raad
van Bestuur alsook twee getuigen
(de administratieve secretaresse,
Patricia Mataigne en mevr. Marthe
Debaillie, lid Gent I) aanwezig op de
vergadering van 8 september 2020.
De nationale secretaris, Josiane
Hooghe wordt verontschuldigd.
De voorzitster kondigt het overlijden aan van 10 leden in 2019 en vraagt 1 minuut
stilte.
1. Op 21 augustus hebben de effectieve leden en de afgevaardigden van de
vereniging de Algemene Vergadering met bijlagen digitaal ontvangen. Zij
werden hierbij eveneens uitgenodigd om hun stemming over te maken.
Er zijn 79 effectieve leden waarvan 49 stemmen ; van de 26 stemgerechtigde
afgevaardigden zijn er 19 stemmen.
2. Het verslag van de Algemene Vergadering van 23 april 2019 wordt unaniem
goedgekeurd.
3. Het verslag van de nationale secretaris, Josiane Hooghe wordt door de
aanwezige bestuurders voorgelezen.
4. Rapport van de Nationale penningmeester en de expert controleur Ernst & Young
a) Annie Ligny stelt haar rapport voor.
De penningmeester legt het rekeningresultaat van 2019 uit
b) De rekeningen werden nagezien en goedgekeurd door de financiële
commissaris Ernst & Young, vertegenwoordigd door Mevr. Lincy Tavernier.
c) Verslag balansen van de afgevaardigden. Annie Ligny bedankt de
schatbewaarsters voor hun uitstekende werk en stelt haar rapport voor.
d) Annie Ligny stelt het budget 2020 voor.
5. De verslagen van de nationale secretaris, de penningmeester en de accountant,
alsook het budgetvoorstel worden unaniem goedgekeurd.
Kwijting wordt unaniem verleend aan de twee bestuursleden Josiane Hooghe
en Annie Ligny, alsook aan De accountant.
6. Uitstel van de datum van de algemene vergadering
De voorzitster zet uiteen dat omwille van de maatregelen die de overheid heeft
genomen om het virus COVID-19 te bestrijden, het organisatorisch niet
mogelijk was om de algemene vergadering op de statutaire datum te houden.
De Koninklijke Bibliotheek van België zal pas vanaf 1 september zijn deuren
open doen voor het publiek.
De vergadering bevestigt geen bezwaar te hebben tegen de uitgestelde datum
van de algemene vergadering, en beslist bijzondere kwijting te verlenen aan de
bestuurders in functie voor alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de
vertraging van de algemene vergadering.

ROYAL BELGIAN FLOWER ARRANGEMENT

OKTOBER 2020

9

7. Effectieve Leden (EL)
* Charleroi val de Sambre: Françoise Spitaels
* Liège : Jacqueline Wuillaume
* Louvain La Neuve : Marta André
* Marche : Anne Crucifix
8. Beheerraad
Uittredende bestuurders en herkiesbaar: Mevr. Suffys Antoinette
Het mandaat van mevrouw Suffys Antoinette, in functie, zal op 30/04/2020
eindigen. Bijgevolg beslist de vergadering met meerderheid van stemmen om
mevrouw Suffys Antoinette te herbenoemen als bestuurder voor een termijn
van 6 jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2026.
Nieuwe Benoeming bestuurder: Mevr. Wellens Christine
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen om mevrouw Wellens
Christine te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, met ingang
van heden en eindigend op de algemene vergadering van 2026.
9. Benoeming van de nieuwe afgevaardigden.
Ontslagnemende afgevaardigden alsook de nieuwe kandidaat afgevaardigden
worden opgesomd.
10. Programma en projecten 2020
a) Lendedemonstratie 10 & 11/03/2020
VERPLAATST naar een Kerstdemostratie in november 2021 (nog in
afwachting m.b.t. de Covid-19 evolutie)
b) Reis Côte d'Azur - 02/06-12/06/2020
VERPLAATST naar vrijdag 28 mei t.e.m. vrijdag 4 juni 2021
c) Gentse Floraliën - 10/05/2020
VERPLAATST naar april/mei 2021
d) Test leraar 2° 12/05/2020
Uitgesteld naar een latere datum
e) Dag van de Afgevaardigden 24/09/2020
GEANNULEERD
11. Diversen
Diploma: 5 nieuwe animatrices en 3 démonstratrices
Animatrices: Evelyn Carpentier, Dominique Corhay-Koper, Françoise Petrili,
Marie-Georges Briquemont en Monique Bonjean
Démonstratrices: Véronique Compère, Monique Van Den Driessche en Karoline Van
Bever
12. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke
zetel van de VZW met ingang van 1 september 2020, te verplaatsen van:
Kortrijksesteenweg 79, 9830 Sint-Martens-Latem
Naar:
Derbystraat 339, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
13. Sluiting
De voorzitster sluit de zitting en bedankt de bestuursleden en de getuigen
voor hun aanwezigheid, ze benadrukt de bijzonder vriendelijke sfeer die er
zich tijdens de vergadering heerste.
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ONZE LEDEN
WIJZIGINGEN IN HET ADRESSENBOEKJE:
Afvaardiging Doornik: Mevr. Dufour – Brunin Françoise, Quai Saint Brice 34/31,
7500 Tournai
Afvaardiging Kortrijk II: Dhr & Mevr. Colette Guépin, Res. Spilliaert,
Guldenbergplantsoen 7 bus 41, 8500 Kortrijk
Afvaardiging Kortrijk II: Mevr. Christine Renson: Gemeenteplein 20, bus 32,
8790 Waregem
Afvaardiging Tienen: Mevr. Anne Josée Niclaes, Rue du Pont Brulé 16 bus 6,
1370 Jodoigne
Eind november zal u een betalingsuitnodiging met betrekking tot jullie
lidmaatschapsbijdrage 2021 ontvangen met vervaldatum 31 januari 2021 i.p.v. 15
december 2020. Het is een gebaar om onze leden te bedanken voor hun
getrouwheid. Het is een moeilijk jaar voor iedereen.
Gelieve te noteren dat u de uitnodiging vanaf dit jaar digitaal (via E-mail) zal
ontvangen. Wie geen E-mail adres heeft, zal nog steeds de uitnodiging per post
ontvangen.
Toetredingsbijdrage familie:
Graag willen we u bij deze informeren dat de bijdrage voor familie (wonende
onder éénzelfde dak) € 94 bedraagt voor 2 personen. Voor € 14 meer, kunt u dus
een bijkomend persoon inschrijven als lid van de RBFAS, wat u enkele voordelen
geeft wanneer u met 2 wenst deel te nemen aan nationale activiteiten (u betaalt
de prijs als lid!).
DE NATIONALE BIJDRAGE? WASDA? WAARVOORDIENTDA?
Zoals jullie weten, hebben, wegens de covid, geen
enkele voorziene nationale activiteiten kunnen
plaatsvinden sinds maart 2020.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf (half
september 2020) is er nog een totale onzekerheid
over de komende maanden en in het bijzonder de
kerst- en nieuwjaarsfeesten... Feest, zei je “Feest”?
Natuurlijk is de RBFAS een organisatie zonder
winstoogmerk en streven we per definitie geen winsten
na. Aan het einde van het begrotingsjaar moet onze
begroting echter min of meer in evenwicht zijn.
Om te kunnen functioneren vanuit een eenvoudig
administratief oogpunt en ook om te kunnen
herinvesteren in de organisatie van activiteiten (inclusief deze die we gedeeltelijk aan
onze leden aanbieden zoals clubverjaardagen, koffiepauze t.a.v. de effectieve leden, de dag
van de afgevaardigden, de organisatie van tests, cursussen, recycling of reiskostenvergoeding)
is het voor ons absoluut noodzakelijk om een minimum jaarbudget te voorzien.
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Om de jaarlijkse begroting in evenwicht te brengen, moeten we de uitgaven
verminderen en zorgen voor een bepaald niveau van inkomsten.
Dit niveau van inkomsten is normaal gesproken gebaseerd op twee pijlers: aan de
ene kant het lidmaatschapsgeld en aan de andere kant wat we ontvangen van
bepaalde activiteiten die worden georganiseerd, zowel voor het plezier van de
ontmoeting rond bloemen als in de hoop een licht positieve balans te hebben.
De tweede pijler, is de winst die door de activiteiten wordt gegenereerd dankzij de
goede samenwerking en deelname van iedereen! (bijv.: het resultaat van de jaarlijkse
reis wordt bekomen door het vrijwilligerswerk van de Raad van Bestuur ; de voordelen van
de boetiek dankzij de creativiteit van de delegaties ; de ingangsprijzen zijn eveneens
begunstigend dankzij de uitnodigingen van het grote publiek en vrienden).
Helaas, zoals jullie het hebben begrepen, hebben de gezondheidsbeperkingen in
2020 ons van deze tweede pijler beroofd. Ze hebben ons inderdaad verhinderd en
beletten ons nog steeds om de 3 activiteiten te organiseren die ons een zeker
voordeel hadden kunnen opleveren: de lentedemonstratie die gepland was in
Waterloo op 12/3, de reis naar de Franse Rivièra in juni en ten slotte de
bloemendemonstratie die de verschillende afvaardigingen eind november in de
PASS in Frameries hadden toegezegd. Dit betekent heel duidelijk dat de
inkomsten die de RBFAS in 2020 heeft kunnen ontvangen, strikt beperkt zijn tot
de lidmaatschapsbijdragen... terwijl de exploitatiekosten nog steeds moeten
worden vergoed!
Als gevolg daarvan (en het kon niet anders) kan het jaar 2020 slechts leiden tot
een tekort van ongeveer tienduizend euro. Ik vestig hier jullie aandacht op het
feit dat dit resultaat veel negatiever had kunnen zijn zonder de gezamenlijke
inspanningen van alle leden van het bestuur en onze secretaresse.
Jullie moeten bijvoorbeeld weten dat alle voorschotten voor de reservaties van
lokalen (in Waterloo, in de Nationale Bibliotheek of in de PASS) volledig werden
teruggevorderd... met alle diplomatie en vastberadenheid die nodig waren in de
onderhandelingen. Daarnaast zijn alle vaste kosten afzonderlijk kritisch bekeken
met de bedoeling om deze zo veel als mogelijk te reduceren en toch onze club
optimaal te laten functioneren.
In China betekent het woord "crisis" ook "kans op verandering", "de keuze maken".
De leden van de Raad van Bestuur hebben dit begrepen en hebben het
onmiddellijk in de praktijk gebracht. Begin september verhuisde het secretariaat
naar een aantrekkelijke, maar ook aanzienlijk goedkopere co-working ruimte.
Bovendien heeft Patricia alle nodige maatregelen genomen om de RBFAS in staat
te stellen tijdelijk gedeeltelijk werkloosheid te nemen gedurende de maanden van
de Covid gerelateerde activiteitbeperkingen.
Ondanks deze inspanningen om strikt te besparen, gezien de onzekerheid die nog
steeds heerst over de organisatie van onze toekomstige activiteiten, zullen we in
2021 jullie bijdragen meer dan ooit nodig hebben om onze "nationale" stand te
houden. Uw lidmaatschapsgeld is een essentiële ondersteuning, een aandeel om
onze hele organisatie in leven te houden.
Om de "nationale" goed te laten functioneren, is er nog een andere absoluut
noodzakelijke voorwaarde: een efficiënt centraal secretariaat standhouden. Alle
leden van de Raad van Bestuur voelden dit cruciale belang van het centrale
secretariaat, vooral tijdens de lange Lockdown periode.
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Ook al hadden sommige van onze leden de indruk dat ze niets tastbaars hadden
ontvangen, dit jaar heeft het veel werk gevergd van de leden van de Raad van
Bestuur en het secretariaat (en van uw afgevaardigden). Het was vaak frustrerend,
ondankbaar en onproductief, maar het was desondanks noodzakelijk om
bijvoorbeeld als er een afgelaste activiteit was deze opnieuw te proberen te
programmeren naar een latere datum.
Het secretariaat en de Raad van Bestuur hebben de haalbaarheid van elke
activiteit en elk project voortdurend moeten evalueren en vervolgens in een
andere perspectief opnieuw moeten beoordelen, en hebben aandacht moeten
blijven besteden aan onze leden en hun afvaardigingen om hun vragen zo goed als
mogelijk te kunnen beantwoorden. Dankzij het werk van de bestuursleden en
Patricia tijdens de lockdown zal men beter gebruik kunnen maken van de huidige
communicatiemiddelen, m.a.w. het gebruik van een efficiëntere
boekhoudsoftware die eveneens de mogelijkheid zal bieden om mailings van
leden te centraliseren, vergaderingen organiseren in digitale vorm of
videoconferenties. In deze context was de rol van het centrale secretariaat en van
Patricia essentieel: "initiatiefnemer" natuurlijk, maar ook "transmissieband", een
attente tussenpersoon die het mogelijk maakt de digitale contacten tussen de
leden van de Raad van Bestuur en ook naar de externe gesprekspartners toe te
optimaliseren. Zonder een centraal secretariaat zouden we het risico lopen, heel
snel, niet alleen "overweldigd" te worden, maar ook te versplinteren, ons te
"verliezen", en grote moeite te hebben om het essentiële te beschouwen om te
kunnen beslissen.
Het is in het secretariaat dat alle goede ideeën en individuele meningen
samenkomen. Daar worden ze gegroepeerd, vergeleken en onderzocht om te
worden verenigd, zodat een consensus, een duidelijk en vooral unaniem standpunt
kan worden bereikt. Het secretariaat is als een "hoofdkwartier", een
"zenuwcentrum", een relais tussen de leden en het bestuur, het hart van de RBFAS.
Daarom vragen we jullie om ons nogmaals jullie vertrouwen, jullie steun, jullie
enthousiasme, jullie dankbaarheid aan de RBFAS te tonen voor de kleine
vreugden die ze ons brengt door niet te lang te wachten gevolg te geven aan ons
verzoek i.v.m. lidmaatschapsbijdrage voor 2021. Niets kan ons meer aanmoedigen
dan jullie allemaal aan onze zijde te voelen! De bijdrage van 80€ die u wordt
gevraagd is bescheiden en deze werd jarenlang ongewijzigd gebleven. Ook al zijn
de levensonderhoudskosten aanzienlijk gestegen!
Praat er ook over om je heen, in je afvaardigingen, met je vrienden! Het is ook
mogelijk om te kiezen voor een familiebijdrage, wat slechts een kleine aanvulling is.
Laten we vertrouwen blijven houden in de toekomst... deze toekomst, ondanks
het virus, waarover mevrouw Marylin Maezo, filosofe, een kort digitale tekst
schreef met de titel: "Les lents demains qui chantent" (“de langzame morgens die
zingen” ). Ja, ik ben ervan overtuigd dat de "morgens" van de RBFAS zullen zingen
... zelfs als de tijd die nodig is om de zorgeloosheid te herwinnen, die we zo erg
missen, kan het wel eens "langzaam" zijn om door te gaan!
Graag wil ik afsluiten met de vriendelijke en optimistische noot van mevr. Nicole
Dechief, afdeling Enghien-Ath “onze bijeenkomsten zijn zeldzamer geworden?... de
toekomst zal des te meer kostbaarder zijn!”
Josiane De Maubeuge
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OVERLIJDEN
De afvaardiging van Kortrijk I is bedroefd om het overlijden van Hedwigis
Bogaert-Waterblee aan te kondigen. Hedwigis was jarenlang lid van onze
afvaardiging. Haar liefde voor bloemen inspireerde haar om prachtige moderne
composities te creëren. Helaas had ze al enige tijd haar huis in Ieper verlaten om
dichter bij één van haar zonen in Brussel te zijn. Gezien haar grote leeftijd moest
ze de bloemschikkunst opgeven, maar ze verliet ons op 20 juli met een passie voor
bloemen in haar hart.
Marie Véronique Bacquaert, Afvaardiging Kortrijk 1
De Limburgse afvaardiging is in rouw. Op 5 april
2020 heeft COVID19 onze lieve Martine
Bosmans, een steunpilaar in onze delegatie, van
ons weggehaald.
Haar bloemcomposities en haar grote tuin met
prachtige bloemen en struiken weerspiegelden
haar liefde voor de natuur.
Wie heeft geen plantje, een bloem of een scheut
in de tuin dat Martine zo vriendelijk met ons
deelde! Haar enthousiaste, positieve en attente
persoonlijkheid werd bewonderd door allen die
het genoegen hadden om met Martine om te gaan. Ze schuwde geen bloemrijke
realisaties en het resultaat van haar creaties was een bezoek waard. We houden de
herinnering aan een grote dame vol vitaliteit. Onze volgende ontmoetingen
zonder Martine zullen ons erg vreemd lijken en we zullen zeker moeite hebben
met de afwezigheid van haar charmante gezelschap.
Gaëtane Brandhof, afdeling Limbourg
Met spijt in het hart moet ik jullie het droevig
nieuws melden van het overlijden van ons RBFAS-lid
Jeannine Devos-Van Eeghem, op 6 mei 2020. Zij was
van bij de opstart van onze RBFAS delegatie
Oostende aanwezig.
Geen vergadering wou ze missen.
Jeannine was een prachtmens, minzaam en vriendelijk in
de omgang, steeds klaar met een positief of opbeurend
woord, behulpzaam waar mogelijk en nodig. Wij zullen
haar nu moeten missen.
In naam van de RBFAS Oostende bieden wij aan
Jeannine haar familie en in het bijzonder aan haar zoon Patrick en zijn gezin heel
oprecht onze innige deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe in deze
moeilijke periode van rouw en verdriet.
Sabine De Loore, afvaardiging Oostende
Nicole Verlinden was demonstratrice, animatrice en een zeer dynamische
afgevaardigde. Ze had een aangeboren talent voor bloemschikken zowel
traditioneel als modern. Ik heb de mogelijkheid gehad met haar talrijke
evenementen te organiseren. Zij was heel talentvol. Zij schitterde voornamelijk
tijdens de lessen van Mevrouw Davidson. Nicole was een echte vriendin. Attent
voor alle opmerkingen, met veel humor. Verveling bestond voor haar niet. Helaas,
getroffen door ziekte kon zij onze samenkomsten niet meer bijwonen. We wensen
haar echtgenoot en haar kinderen veel sterkte en onze innige deelneming. Met
haar verliest Anvers II een fijne vriendin.
Marie-Claire Nellens, afvaardiging Antwerpen II
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BUITENLAND
2021
52ste INTERNATIONALE BLOEMENWEDSTRIJD 2020 – MONACO
Zal doorgaan op 16 en 17 mei 2021
Algemeen thema : “Culinary Art Around the World”
www.gardenclub-monaco.com
info : gardenclub@monaco.mc

VERSLAGEN
LOCKDOWN ALBUM
Afgelopen voorjaar, stelden de juryleden voor om een “lockdown album" te
creëeren, zodat, wie zich geroepen voelde, een samenstelling naar keuze kon
realiseren, zonder concurrentie, zonder druk, met als enig doel het onderhouden
van contact tussen de RBFAS leden. Het was een succes.
Hartelijk dank voor uw deelname.
Hier is een zeer klein overzicht van dit album, rijk aan traditionele, moderne of
vrije composities .
Brigitte voor de commissie van juryleden.
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WAFA – 13de INTERNATIONALE BLOEMENWEDSTRIJD INDIA –
van 24 februari t.e.m. 1 maart 2020
WAFA werd opgericht in 1981. Deze
organisatie die 31 landen groepeert,
overstijgt, door haar wereldwijd karakter,
de culturele landsgrenzen in haar poging
nieuwe ideeën te verzamelen. De leiding
van deze vereniging wordt, telkens voor
een termijn van 3 jaar, door één van de
lidstaten waargenomen.
Ter illustratie: India (2017-2020) heeft
Barbados (2014-2017) opgevolgd en na
India zal het de beurt zijn aan NieuwZeeland (2020-2023) om de WAFA
World Show te organiseren.
Tijdens dit kort beheer in de tijd verbindt het verantwoordelijk land zich ertoe
om een Internationaal seminarie, een bloemententoonstelling, een Algemene
Vergadering van de lidstaten alsook een educatief programma of workshop te
organiseren. Naast het bevorderen van de bloemensierkunst in de wereld, heeft
WAFA als doel de banden tussen de lidstaten te versterken, de uitwisseling
van informatie met betrekking tot de bloemensierkunst te bevorderen en de
internationale regels voor het jureren tijdens wedstrijden vast te leggen. België
was organiserend land van 1984 tot 1987.
In 2020 heeft WAFA India 23 deelnemende landen mogen ontvangen.
Dit jaar waren we talrijk om deel te nemen: Marie-Laure Maraite, onze Voorzitster,
Véronique Compère (afv Brussel) om de compositie voor België tot stand te
brengen, Jeanne Mees (afv Namen), Annemie Jacobs en Marianne Quintens (afv
Diest-Hasselt), ingeschreven in de categorie “Opgelegd werk”, Karoline Van Bever
(afv Gent I) ingeschreven in de categorie “Grote Compositie”, en mezelf als liaisonofficer WAFA om België te vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering.
Het was de wens van Marie-Laure om een mooie traditionele compositie te
verwezenlijken met een overvloed aan bloemen en bladeren. De Indische toets
aan dit bloemstuk werd door Veronique gegeven die zich liet inspireren door het
“Holi festival of colours” of feest van de kleuren: tinten van roos, blauw, goudgeel,
en schakeringen van rood en oranje. Een waarlijke kleurenglinstering. Annie
Braunschweig (afv Antwerpen I) trad op als internationaal jurylid.
De organisatie van deze reis vergde nogal veel voorbereidingen, in grote mate het
gevolg van de zeer strenge administratieve en phytosanitaire maatregelen die van
toepassing zijn in India. Buiten Jeanne die we in Jaipur zouden zien en Véronique
die we op de luchthaven van Mumbai zouden ontmoeten, hebben we elkaar,
zeer vroeg in de ochtend teruggevonden op de luchthaven van Brussel Nationaal
om een vlucht naar Amsterdam te nemen van waaruit we aan boord van een
Dreamliner gevlogen zijn naar Mumbai.
Om wat te rusten en om zich te kunnen verfrissen hadden we een plaats in
de lounge gereserveerd. Een bijna nutteloze stap, daar we méér dan 2,5 uur
hebben moeten aanschuiven aan de immigratie balie. India staat bekend voor
buitensporige administratieve formaliteiten.
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Toen wij eindelijk de lounge bereikten, was er amper genoeg tijd om zich snel te
verfrissen, een kleinigheidje te eten vooraleer de laatste vlucht te nemen... met
bestemming Jaipur. This is India ….
Jaipur ligt in Rajasthan in het Noordwesten van India. Zij staat bekend als de
“roze stad”.
Alle gebouwen van de oude stad werden in het roos geschilderd in 1876 voor het
bezoek van Prins Albert, de echtgenoot van Koningin Victoria. Zoals overal in
India is een cultuurschok verzekerd. Het verkeer is er intens. Ook de organisatie
van het stadsverkeer is bijzonder. Om 12u00 veranderd het eenrichtingsverkeer
van richting en dit op de meest natuurlijke manier. Voor onze dagelijkse
verplaatsingen van het hotel “Golden Tulip” naar het “Diggi Palace” waar de Show
plaats vond, hebben wij gekozen voor de Tuk-Tuk of mini plaatselijke taxi.
Maandag 24 februari: Aankomst in Jaipur
Aangekomen in de vroege namiddag hebben we, na afgifte van onze bagage in
het hotel, ons naar het Diggi Palace begeven om onze inschrijvingsgegevens op te
halen en de bloemenbestellingen te controleren.
Het was een moment van wederzien met enkele vriendinnen, maar tegelijk ook
een moment van stress als bleek dat niet al de gevraagde kleuren of bloemen
beschikbaar waren of dat het beloofde materiaal niet werd afgeleverd… Ter
verduidelijking: daar we de zware phytosanitaire stappen wensten te vermijden
hadden de organisatoren ons beloofd groenblad en materiaal om de vaas te
verstevigen (ballast) te leveren.
Alles was beschikbaar, maar in veel te kleine hoeveelheden en dus hebben we
moeten compenseren.
Dinsdag 25 februari: “Honorary Exhibit”
Met de lokale Tuk-Tuk naar het Diggi Palace om
het Belgisch bloemstuk op te bouwen. Dit bleek
niet zo eenvoudig: recuperatie van de vastgeklemde
bloemen in één van de dozen, wachten op de sokkel,
onvoldoende materiaal om de vaas te ballasten,
omruiling van beschadigde bloemen…
Maar er is meer nodig om Véronique te ontrusten.
Zij heeft zich ingespannen voor deze taak met de
glimlach en de hulp van vele kleine handen die dolblij
waren ten hulp te kunnen komen. Het eindresultaat
van een kleurenglinstering geïnspireerd door het Holi
feest, zeer geliefd in het noorden van Indië.
Woensdag 26 februari: Ontspanning voor ons, wedstrijd voor de andere dames
Na het besproeien van het Belgisch “Honorary Exhibit” was het voor ons een vrije dag.
Voor diegene die deel namen aan de wedstrijd was het een werkdag. Jeanne, Annemie
en Marianne hadden voor een “opgelegd werk” gekozen. Gezien de moeilijkheid
om bloemenmateriaal met zich mee te brengen alsook de strenge phytosanitaire
maatregelen hadden de organisatoren verscheidene opgelegde klassen voorzien.
Annemie en Marianne hebben gewerkt in de categorie “Broken Lines”, hetgeen
hen toeliet met twee te werken. (Gebroken lijnen). Hun stuk werd bekroond met
de melding “Highly Commended”.
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Jeanne had gekozen voor “Let’s Spin” (Spinnen, draaien ..). Het werk van Jeanne
werd ook bekroond met de melding “Highly Commended”. Jeanne die een grote
doos, vol met materiaal in ontvangst mocht nemen, gaf ter gelegenheid hiervan
het volgend commentaar: “Bij het bekijken van de 1ste prijs in deze categorie heb ik
geleerd dat men zich kan beperken tot weinig materiaal, zelfs als men over veel beschikt.
In de Anglo Saksische landen wordt karton als plantaardig materiaal aanvaard. Het
plantaardige moest overheersen” …
Karoline realiseerde een montage van grote afmeting op het thema “Circles of
Mystery”. Zij moest haar materiaal op voorhand voorzien, en de bloemen ter
plaatse bestellen. Ze heeft jammer genoeg niet de gevraagde kleuren ontvangen.
Haar stuk beantwoorde niet aan haar verwachtingen en was zeer teleurgesteld…
Wij hadden de dag voordien gewerkt en hebben van deze dag gebruik gemaakt om
de bezienswaardigheden van Jaipur te ontdekken.
De bekroning van woensdag was zonder twijfel de opening van het evenement
en het toestromen van de toeschouwers. Men moet erkennen dat Indiërs de zin
voor het feesten hebben. Wij waren allen zeer nieuwsgierig om het geheel van
de realisatie te ontdekken en ook nog eens ons Belgisch boeket te zien. Wat een
verrassing toen wij ontdekten dat de Belgisch nis … LEEG was. Ontgoocheling,
droefheid, verslagenheid… Wat was er gebeurd: oneven vloer, vibraties, wij
zullen het nooit weten. Wij konden dat niet zo laten. Het boeket zou opnieuw
opgebouwd worden.
Er werd ons voorgesteld om de volgende
ochtend om 06.00 uur opnieuw te komen
opbouwen, zodat de compositie terug
klaar zou kunnen zijn tegen de opening
voor het publiek. Zo wees het.
Wij (de 3 vreemde dames) namen een
Tuk-Tuk om 05u45 richting Diggi-Palace.
Er was slechts één bewaker aanwezig.
Met behulp van “kleine handen” heeft
Véronique, in het donker, met het licht van
een gsm, een nieuw boeket gemaakt. Daar
bovenop, een klimaatregeling die op het
maximum stond. Na twee uur werk was
het Belgisch boeket opnieuw klaar, ditmaal
op de vloer gevestigd om meer stabiliteit
te hebben. We hebben het “Herleving”
genoemd. Het was geweldig. We waren
tevreden van het resultaat en uiterst blij
om België opnieuw op post te zien.
De overige dagen zijn aangenaam besteed met bezoeken aan de regio en aan de
tentoonstelling.
Wat enorm verrijkend is tijdens deze internationale evenementen is het
ontdekken van de verschillende stijlen tussen de verschillende landen.
De “Best in Show” ging naar twee deelneemsters uit Zuid-Afrika.
De prijs voor “Artistieke Uitmuntendheid” werd toegekend aan F. Blonsart, uit
Zwiterserland
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Tijdens de Algemene Vergadering werd officieel gemeld dat Nieuw-Zeeland het
volgende gastland zou zijn voor de World Show van 2023.
Zaterdag, laatste dag van de Show: Algemene Vergadering en Gala Diner
’s Morgens ontvangst en A.V. in het Jaimahal Palace, Darbar Hall te Jaipur,
een weelderige woning omgevormd tot hotel,
zoals vele paleizen in Indië.
’s Avonds werden wij ontvangen in hetzelfde
paleis voor de Gala avond. Wij werden
uitgenodigd te dineren zoals koningschappen
in Indië: lange tafels waar de gasten plaats
nemen, naast elkaar zonder dat er iemand
tegenover zit. De volgende tafel stond op
enkele meters om plaats te laten aan een leger
van dienaars in traditionele klederdracht.
Een bijzonder en betoverend spektakel …
Hier eindigt een mooie ervaring …
De terugreis, even vermoeiend als de heenreis
en bij aankomst de ontdekking van een
microscopisch ‘ding’ dat ons leven vele
maanden in de war ging brengen.
Tot slot laat mij een woordje toe: Dank …
Dank aan de Indische organisatoren voor dit
uitmuntend bloemenfeest, met naam “Grand
Floral Affair”, waar ons de gelegenheid werd
geboden om eraan deel te nemen.
Dank aan jullie allemaal, Marie-Laure,
Jeanne, Claude, Karoline, Annemie,
Marianne, Véronique, Jean-Luc, Alexis voor
de fijne momenten die we samen mochten
doorbrengen. Het was een schitterende
ontdekking, een mooie creatieve ervaring.
Dank voor al deze goede momenten.
Nota: Jeanne en Veronique zijn een bron van inspiratie geweest voor het opstellen
van mijn verslag en ik dank hen hiervoor van harte.
Marie-Claire Nellens

IMPRESSIE VAN ONZE DEELNAME AAN
DE 13DE WAFA WORLD FLOWER SHOW
Totaal onverwacht kregen Annemie en ik de gelegenheid om deel te nemen aan de
internationale bloemschikwedstrijd van WAFA in Jaipur, India. We hebben hier
geruime tijd over nagedacht, want nog nooit namen we aan een wedstrijd deel,
laat staan een internationale wedstrijd! Plots kwam de inschrijvingsdeadline heel
dichtbij en beslisten we om de sprong te wagen. We registreerden ons, schreven
in, kozen een class, betaalden onze inschrijving en boekten een hotelkamer. Dit
alles online, wat ons een ganse namiddag zwoegen en zweten kostte!
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We kozen voor de, in onze ogen eenvoudige reeks. Dan begon de zware opdracht om
een keuze te maken voor ons werkstuk. Wat konden we meenemen, wat moesten
we ginder bestellen? Na veel brainstormen, ontmoetingen met mensen met kennis
van zaken, begon ons werk vorm te krijgen in ons hoofd. Maar… een ontmoeting met
Marie-Claire-Nellens bracht ons terug naar punt nul! We hadden ons ingeschreven
in de “Imposed Class”, voor ons onbekend, maar het thema “Broken Lines”, sprak ons
aan. Marie-Claire leerde ons dat dit een reeks is waarin enkel mag gewerkt worden
met materialen die ter plaatse ter beschikking worden gesteld! RAMP O RAMP!
Maar uiteindelijk viel hierdoor al de stress van ons af die we hadden qua transport
van materialen, bestellen van hoeveelheid en soort bloemen en groen etc…
En toen brak eindelijk de dag van onze lange en vermoeiende reis naar India aan.
Voor mij de eerste maal naar India, een ware cultuurshock.
We vertoefden in zeer aangenaam gezelschap gedurende de ganse periode. En
mede door enkele goede tips van onze vriendinnen van RBFAS, brachten we onze
opdracht tot een bevredigend en goed resultaat.
Tot onze grote verwondering kregen we de vermelding “Highly Commended” voor
onze realisatie! We waren blij verrast, want op een ‘prijs’ hadden we toch niet gehoopt.
Na vier dagen was dit alles achter de rug en konden we met volle teugen genieten
van de mooie site van WAFA, met kleurrijke standjes, eetkraampjes en prachtige
optredens van de plaatselijke groepen. Ook van de fantastisch kleurrijke stad met
lekkere gerechten en super vriendelijke mensen hebben we volop kunnen proeven.
Na weer een lange en vermoeiende reis, kwamen we terug thuis in de aanloop naar
een lange Lock down periode waarin Covid 19 heerste. Wat een geluk dat deze reis
nog juist ervoor kon doorgaan!
Eind goed, al goed!
We danken RBFAS voor de mogelijkheid en ondersteuning die we kregen om aan
dit evenement deel te nemen.
Marianne Quintens, RBFAS Diest-Hasselt

Karoline aan het werk

22

OKTOBER 2020

ROYAL BELGIAN FLOWER ARRANGEMENT

The best in show

Annemie en Marianne kregen de
melding “Highly commended”

Prijs artistieke uitmuntendheid

Jeanne kreeg de melding ‘Highly commended”

Belgisch boeket
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VERHUIS HOOFDZETEL RBFAS – 3 September
We zijn verhuisd!
De RBFAS evolueert, het aantal leden neemt af. Wij voelen dit
sterk in onze budgetten. Het is dan ook de plicht van de Raad van
Bestuur de kosten zoveel mogelijk te drukken, uiteraard zonder te
tornen aan de kwaliteit van onze activiteiten. Een kantoorruimte
met een lagere huurprijs is daar een voorbeeld van.
De RBFAS werd in Gent opgericht, de zetel is er gevestigd. Wij
hebben dan ook een nieuwe locatie gezocht en gevonden in het
Gentse. Het nieuwe kantoor bevindt zich op enkele kilometers
van de vorige en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer, ligt aan de uitrit van de snelweg en heeft een ruime
parking. De ‘co-working locatie’ beantwoordt het best aan onze
huidige noden: we beschikken over een aangename privéruimte
met een kleine berging, en gemeenschappelijke faciliteiten.
De grote vraag was echter : waar zullen we alles kunnen opbergen
… zonder zolder noch kelder ….
Een grote opruimactie was onvermijdelijk! Wij kwamen reeds in
juli samen: de zolder werd geledigd, de archieven, het materiaal
en de boeken gesorteerd, ook de kelder kreeg een grondige beurt.
Die dag gingen we ontelbare trappen op- en af. Het was zwaar
werken, maar samen is zoveel meer mogelijk !
Op 3 september stond de verhuiswagen ’s morgens (zeer) vroeg
voor de deur! Dank zij ieders energie was alles dezelfde avond
reeds uitgepakt en opgeborgen. De talrijke kartonnen dozen
waren bovendien in de afvalcontainer van het gebouw geraakt. We
waren doodmoe, maar ooh zo blij ! Diezelfde dag raasde een witte
tornado door het vroegere kantoor: elke ruimte, van de zolder tot
de kelder werd onherkenbaar. We hebben er alles grondig gepoetst
ten einde de huurwaarborg te kunnen terug krijgen !
Er bleven nog een groot aantal sokkels over die voor de wedstrijden gebruikt
worden. Marie-Laure heeft ervoor gezorgd dat we deze in een opslagplaats in
Eupen mogen stockeren. Van harte dank Marie-Laure, want dit betekende voor
jou een aantal heen- en weerritten tussen Sint-Denijs-Westrem en Eupen.
Het kantoor is reeds volledig operationeel. Patricia heeft er een zeer gezellige
werkruimte van gemaakt !
Met dank aan allen voor deze mooie samenwerking !
Véronique Saverys
NIEUW ADRES van de Royal Belgian Flower Arrangement Society
RBFAS vzw
Maaltecenter, blok G
Derbystraat 339
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 222 77 07 | E-mail: bfas@skynet.be | site internet: www.rbfas.be
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DIVERSEN
ECOLOGISCH ARTIKEL
VOORJAARSBLOEMBOLLEN EN POËZIEBELLEN
Sinds vele maanden, zijn we steeds voorzichtig met het vooruit
spreken van onze plannen en beginnen we onze zinnen al met
een bijvoeglijk naamwoord zoals ‘normaa’, of met de woorden
‘onder voorbehoud van...’ of zelfs met de uitdrukking 'als
de omstandigheden het toelaten...’. Dit onderstreept spijtig
genoeg alle onzekerheden die op onze toekomst wegen. Deze
langdurige situatie zou bijzonder ontmoedigend en zelfs
angstaanjagend kunnen zijn. De natuur en de onveranderlijke
cyclus van de seizoenen blijven daarentegen absoluut
onaangetast en vrij van elke kwellende onzekerheid... we
kunnen er zeker van zijn dat, wat er ook gebeurt, vanaf februari de eerste tekenen van
het ontwaken van de tuin zullen komen om ons te verblijden en gerust te stellen.
Jacqueline de Romilly schrijft over de vroege lentebloemen (in dit geval de mooie narcissen die de Engelsen zo mooi ‘daffodils’
noemen) (foto 1): “Ik had, toen ik ze zag, een
1
plotselinge sensatie van vreugde die iedereen
voelt bij het eerste teken van vernieuwing”.
Nu, aan het einde van de herfst, kunnen
we ervoor zorgen dat dit ontwaken nog
mooier wordt, met name door het planten
van voorjaarsbloeiers. Deze bollen, geplant
vóór de winter, zullen bestand zijn tegen
de vorst en de kou om, vanaf de eerste en
nog schuwe zonnestralen, te bloeien.
Dus, laten we een beetje dromen en praten over deze “slapende schoonheden”...
Ze hebben kunstenaars altijd geïnspireerd. Daarom heb ik ervoor gekozen om
getuigenissen van schrijvers of dichters te gebruiken om deze bloemen, met zo'n
gratie, op te roepen als symbool voor vernieuwing! Hun gevoelig aandeel helpt ons
om ons deze bloei beter voor te stellen terwijl we nog in het grijze dal van de laatste
weken van de herfst zitten. De mix tussen tuinieren en literatuur is des te meer
aantrekkelijk omdat deze auteurs gepassioneerde tuinliefhebbers waren (of nog
steeds zijn) en voor de meesten van ons, zijn boeken en de tuin of de natuur, meer
dan ooit, onze meest trouwe metgezellen!
De eerste, Didier Decoin, scenarist, schrijver en tuinliefhebber (hij schreef “Ik zie
overal tuinen”) is verbaasd: “Elk jaar, in de late herfst, als het tijd is om de bollen te planten, voel ik dezelfde verbazing als ik houten planken zie opkomen uit de kelder waar knollen
die nog slapen, vlezige toppen met reflecties van aangetast goud, samengeklonterd zijn, soms
een beetje gedeukt, die, een paar maanden later, bloemenstengels zullen geven in de kleuren
van perzik, verse room, mandarijnen of grote bollen waar violette stervormige boeketten de
Allium giganteum lijken te kraken”. Hij herinnert zich ook: “Hoewel dahlia’s, kosmos, cyclamen en chrysanten tot november in bloei blijven staan, was de herfst lange tijd de periode
dat de tuin “gesloten” moest worden. Mijn moeder had haast om de tulpenbollen in de nog
vochtige en warme grond te begraven ter voorbereiding op het volgende voorjaar. ’s Nachts
rook het lekker naar natte boom en aarde. Omdat het goed ruikt, de aarde... ruikt het naar
slakken, kalksteen, verfrommelde zuring...”

ROYAL BELGIAN FLOWER ARRANGEMENT

OKTOBER 2020

25

Gewoonlijk werden deze bollen overvloedig gebruikt in “manden” of
massieven, een beetje versteven, in parken, op pleinen of als decoratie
van openbare plaatsen. Ze worden dan op een zeer dichte manier
geplant om grote contrasterende kleurvlakken naast elkaar te vormen.
We herinneren ons allemaal de buitengewone “vrijgevigheid” van
schilderijen in Keukenhof, of in het voorjaar in Groot-Bijgaarden
(foto 2)! In deze gevallen moeten deze bollen na de voorjaarsbloem
worden opgetrokken en andere in de herfst opnieuw worden
geplant, zodat de rigoureuze schoonheid van de motieven het
volgende jaar opnieuw kan verschijnen.

2

3

Gelukkig is tijdens de laatste decennia het gebruik van bollen veel gediversifieerder
geworden. We gebruiken ze nu graag, spaarzamer, in bloemperken, in een speelsere
samenwerking met vaste planten, tweejarigen, mooi gebladerte of met fraaie
bodembedekkers.
Een van mijn “favorieten” is de harmonieuze associatie, in zachte
mix, van tulpen in lichtroze tinten en van vergeet-me-nietjes, kleur
van de zomerse hemel, die de gevels van het huis met groene luiken
van de schilder Claude Monet in Giverny decoreert (foto 3)!
Het team van tuinmannen verwijdert alle vergeet-me-nietjes als
ze eenmaal verwelkt zijn en zet ze het volgend voorjaar weer (in
emmers) terug. Naarmate de jaren verstrijken, zullen de "gaten" waar
de ontbrekende vergeet-me-nietjes moeten worden getransplanteerd
waarschijnlijk steeds minder in aantal zijn. Het zijn dappere
bloemetjes, die zich heel spontaan kunnen herplanten.
Bollenplanten kunnen ook "wildere" of meer natuurlijk ogende
tuinen verfraaien waarin Galanthus (foto 4), de sierlijke en fragiele
frittilaria (foto 5 en 6), kleine bolvormige irissen (iris reticulata, winteriris) met
paarse bloemen en gele vlekken, hyacinten, gele of witte narcissen (foto 7), muscaris
(foto 8) of botanische tulpen, klein- en enkelbloemige (foto 9), in de loop der jaren
kunnen verwilderen.

4

5

7

8
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Men mag niet vergeten dat enkelbloemige de voorkeur verdienen als men zich
bekommert om de ecologie, aangezien dubbele bloemen het resultaat zijn van een
transformatie van de meeldraden en dus geen bestuivers meer aantrekken.
Indien men meer hoogte wenst, dan mengen bollen met hoge bloemstelen zoals
Allium giganteum zich perfect met hoge vaste planten zoals Buenos Aires verbena.
Hun grafische en elegante uitstraling, zelfs aan het einde van het seizoen, zal het
mooiste effect hebben in bloeiende weiden die slechts één keer per jaar worden
gemaaid. Als een fijne levensgenieter merkt Didier Decoin op: “Wanneer je de
heerlijke witte Sauvignon uit kiezelhoudende kleigronden proeft, in open lucht in een tuin,
te midden van tulpen, paarse alliums en hosta's, dan is het proeven van de Sauvignon van
nobele afkomst een moment van volmaakte volmaaktheid!”
Bollen kunnen ook een grasperk onderlijnen: Vita Sackville West,
schrijfster, buitengewone tuinvrouw en vooral ontwerpster van
10
de prachtige tuin van Sissinghurst was ook een pionier omdat ze,
lang voor de trend van natuurlijke tuinen, reeds adviseerde om
krokusbollen te planten op de plek waar deze toevallig waren
gevallen nadat er een handvol op het gazon was gegooid! Ze raadt
ons aan om goed naar deze krokussen te kijken om hun schoonheid
te begrijpen: “Je moet ze van dichtbij bekijken om de delicate
vormgeving van de buitenkant van de bloemblaadjes te waarderen.
Het lijkt op de lijn van een zeer fijn penseel, misschien gehanteerd
door een Chinese kalligraaf met een vaste hand, die ze in de
schaduw met brons en lila voorstelt.” (foto 10).
In 1936 beeldde haar man Harold Nicolson, de echte "architect" van de Sissinghurst Gardens, zich een geplaveid
pad in met 30 lindebomen, waar hij
aan de voet een mozaïek van bloemen
uit voorjaarsbollen creëerde. Elk jaar
varieerde hij de aanplantingen, vaak
met veel narcisplanten zoals beschreven door Colette (in “Pour un herbier”): “Doordrenkt met een crèmekleurige bleekheid, creëert hij een reliëfkraag
met een klein bandje. Het biedt onderdak
aan zijn meeldradenfamilie, zo geel als
goud. Zijn stevige kraag is een val van onschuldig parfum dat door de regen wordt uitgewist,
dat de kou ongedaan maakt, dat de zon van Mars ontwaakt”.
De huidige tuinmannen in Sissinghurst blijven het door Vita's man verzonnen
stukje tuin verbeteren door fritillaria, muscaris, hyacinten, korte tulpen en scilles te
combineren tot een grillig wandtapijt.
Deze “lindewandeling” is een extreem geval, een pure echter tijdelijke lentetuin,
daar, na de fantastische bloei van deze bollen, niets ze nog kan vervangen! Harold
eiste en handhaafde dit drastisch contrast enkel en alleen om de voorjaarsbloei te
bevorderen. In de maanden dat de bollen in de ruststand staan, blijven de enkele
overgebleven bloemen in prachtig Italiaans aardewerk het pad van de oprit versieren.
Aarzel dus niet, wacht niet langer: wat uw stijl of uw keuze ook moge zijn, snel
bij uw plantenbakken! En, als het weer bar slecht is, doe dan zoals Vita Sackville,
urelang wegdromen in de winter, kijkend naar de beelden van perfecte bloesems
in catalogi... of geschriften van dichters.
Josiane De Maubeuge
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