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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten zijn miv 2018 147,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

De grote tokonoma was tijdens  
de bijeenkomst van maart gevuld
met een shohin opstelling van
Bob die ook al tijdens de show bij
Lodder te bewonderen viel.
In de kleine tokonoma stond een
mooie shohin opstelling van
Ruud Simons.  

Tokonoma
van de maand 

De beide tokonoma’s zullen tij-
dens  de manifestatie van april
ingericht worden met opstellin-
gen van onze Deense leden.

Tokonoma
van april

Vooruit kijkend
verenigingsshow en
simultaandemo



Beste leden, april! 
Dat betekend al sinds een aantal
jaar; tijd voor onze april show. 
Een dag waar we al maanden naar
uitkijken en naar toe werken. 
Het is eindelijk zo ver en voor de
mensen die hun agenda nog niet
vrij hebben gehouden die dag,
toch maar het advies dit alsnog te
doen. 
Want deze wil je niet missen!

Een dag waar de mooiste bomen
van onze leden tentoongesteld
staan op een manier waar wij als
vereniging voor staan. 
Voor elkaar, door elkaar. 
Bomen, tafels, scrolls en accenten
worden onderling geleend en
 uitgewisseld om tot de mooiste

show te komen. 
Daarnaast is er een hele groep
vrijwilligers bezig om deze dag te
organiseren en in goede banen te
leiden. Sommigen op de dag zelf
en anderen al een jaar lang. 

Aangezien er op de dag zelf niet
genoeg tijd is om iedereen hier
persoonlijk voor te bedanken wil
ik dat bij deze doen. 
Zonder jullie is deze dag en vele
andere evenementen niet moge-
lijk. 

Bedankt! 

Tot zaterdag. 
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
21 april simultaandemo en verenigingsshow
19 mei verenigings ntc | werken aan eigen boom
16 juni probleembomen

juli geen bijeenkomst, vakantie 
18 augustus werken aan eigen boom

15-16 sept. Nederlandse Bonsai Show, Hazerswoude-dorp
20 oktober lezing bonsai-meubilair door Casper

17 november werken aan eigen boom
8 (!) december demo

Boom van de maand
april verenigingsshow
mei ‘kiest u zelf maar’
juni acers

augustus groepsbeplanting
september shohin

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Beste leden, wat vliegt de tijd toch
snel voorbij. Aankomende bijeen-
komst houden we alweer voor de
zesde maal onze grote bonsaishow
met simultaandemo onder leiding
van Bruno Wijman. Wat is deze
dag toch elk jaar weer een feest
voor iedere bonsai liefhebber. Een
uitgelezen kans om aan mede
bonsai vrienden en geïnteresseer-
den, vrienden en familie te laten
ervaren hoe fantastisch onze
hobby is. Uiteraard kan iedere
bezoeker ook de mooie bonsai van
een groot aantal van onze leden
bewonderen. Dit jaar hebben we
als bestuur flink geïnvesteerd in
materiaal voor de show. Zo zullen
de opstellingen in de ‘zwarte zaal’
op nieuwe schragen komen te
staan waarop nieuwe tafellopers
komen te liggen. Op het podium
zullen ook dit jaar weer vele leden
en bonsaicollega’s hun kunsten
tonen tijdens de grote simultaan-
demo geleid door Bruno. Verder
zijn er net als voorgaande jaren
weer mooie prijzen te winnen in
de grote loterij. Voor het eerst zal
Bas Wiersma tijdens de show er
staan met zijn winkel. Er is dus
geen twijfel mogelijk, hier moet je
bij zijn en neem gerust vrienden
en familie mee om gezamenlijk
van deze dag te genieten.

Bonsai U krijgt 10% korting in de internet -
winkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de  speciaal voor onze 
vereniging bestaande kortingscode
invult:  BVMN2018

Draag de badge
We willen natuurlijk graag dat
zoveel mogelijk leden van onze
vereniging de demo en show
komen bezoeken. En we willen
ook graag dat iedereen kan zien
dat veel van onze leden aanwezig
zijn, dus vergeet niet om op 21
april je lidmaatschapskaart op te
spelden!

www.bonsaiplaza.com
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Prijs van de maand
Tijdens onze manifestatie is er
uiteraard ook weer een prijzen
tafel met dit keer meer dan 270
prijzen, eigenlijk te veel om op te
noemen. Waaronder hele mooie
superprijzen. Alleen daarvoor zou
je al even langs moeten komen in
Leersum. De lootjes kosten ook nu
50 cent met een winkans van
ruim 1 op 5!

9x Accent schaaltje • 4x Verpot spatel •
3x Bierglas • Set 6x glas • 2x Fles Bier •
Fles Champagne • 3x Pen • Schilmessen
set • Olijvenschaal • Set eetstokjes hout
• Serveersetje • Kaars • Memobordje +
krijtje • Powerbank • Kaarten + adres-
boekje vogels • Compleet eerste seizoen
‘dr. Deen’ • 2x Kandelaar in doos • 3x
Kalender 2018 • Kandelaar droogbloe-
men • Lavendel kaarsjes set • Douche gel
(Kneipp) • Douchegel (De Tuinen) •
Parfum (van der Bilt) • Clinique facial
soap (stukje zeep) • Set 2x waxinelicht-
jes houder (steen) • Zeep + eau de toilet-
te (Nina Ricci) • Wierrookset + olifant •
Aromalampje • Set 2x glazen hartenap-
pel schaaltje • Glazen vlinderschaaltje •
Wierrook houder hout • Kaars Hartje •
Set 3x waxinelichtjes houder (glas) •
Glaasje + kaarsje • Set 2x kaarsje •
Berenspaarpot • Nijlpaardspaarpot •
Rode bonsai-onderzetter • Setje bloe-
menonderzetters • Tegeltje • Waaier •
Brass plate display • Beeldje (Eekhoorn)
• Beeldje (Beer) • Beeldje (Japanse

lamp) • Beeldje (Japanner) • Beeldje
(Goud) • Beeldje (Dolfijn) • Marmeren Ei
• Beeldje (dr/mw gans) • Beeldje (moe-
der Zeehond + kind) • Visitekaartjes -
houder • Beeldje (rode schildpad) •
Beeldje (rode boeddha) • Beeldje (kope-
ren boeddha) • Beeldje (gouden kat) •
Beeldje (schaap) • Beeldje (poort) •
Wierrookhouder veer • Oranje bewaar-
zakje • Tas bamboehandvat (geel) • Tas
bamboehandvat (zwart) • Japanse tafel-
loper • Gouden tasje • 4x Slab • Slab
met gaten • 3x Steen • Magneet kalen-
der • Magnetische bord schilderijtje •
Fotolijstje droogbloem • 3x Set drie
‘Vunzige mannetjes’ • Chocolade
beker/klopper + strooier • Sushi Eetsetje
10-delig (groen) • Sushi Eetsetje 10-delig
(zwart) • Eetstokjes (hout) 8-delig •
Eetstokjes (eendjes) 6-delig • Sushi Eet
setje 24-delig (zwart olifant) • Theedoos
3 vakken • Sushi Eet setje 6-delig •
Groen schaaltje • Decoratie pot + waxi-
nelichtjeshouder • 2-delig mini schaal-
tjes set • 2-delig mini bamboe vaasjes
set • 4-delig druppel kommetjes • Sushi
Eetsetje 14-delig • Thee set 3-delig •
Japans lampje voor waxinelichtje • 5x 2-
delige mokken set • 3-delige schaaltjes
set • Thee mok (groen) • Thee mok (pau-
wen) • Vaasje + deksel blauw • Japans
vaasje • Theepot + 2 schaaltjes •
Soepkom + deksel • 2x Set 2 mokjes •
Cascade pot • Schaal klein blauw • 2x

Pot

vierkant • 2x Schaal groot blauw •
Schaal beige • Schaal groen • Schaal
zwart • Schaal klein • Schaal beige •
Schaal groen/blauw • Schaal blauw •
Schaal beige • Schaal blauw • Schaal
bruin • Pot Bruin • Pot blauw/paars •
Pot beige • Planten tunnel • 2x
Speelgoed auto • Grote schaal bruin •
Opbergdoosje • Rieten mandje • Klein
zakje akadama • Klein zakje mest •
Wortelschaar • Boek Kamer bonsai •
Boek Bonsaipotters • Boek Tokoname-
Yaki potten • Boek Het grote bonsai
boek (Peter Chan) • Boek Bonsai
(Martina hop) • Boek Bonsai (Harry
Tomlinson) • 2x Boek Bonsai • Boek
Inspirerende ontwerpen (Chye Tan) •
Boek David Prescott • Boek Werken met
Peter Chan • Boek Bonsai masterclass
Peter Chan • 2x Boek Beeldgids (Colin
Lewis) • Oud japans/chinees plakboek •
Boek UBI 2006 • Boek UBI 2007 • 10x
tasje (zwart) • 4x Tijdschrift Bonsai
kunst 2006 • 4x Tijdschrift Bonsai kunst
2007 • 4x Tijdschrift Bonsai kunst 2008
• 4x Tijdschrift Bonsai kunst 2009 • 4x
Tijdschrift Bonsai kunst 2015 • Chinese
koffiepot • 3x Chinese theepot • Set 4 x
kopjes + schoteltjes • 2x Set 4 koppen •
Melkkannetje + suikerpotje • Set 5 kop-
pen + schotels • Sake schaaltje • 5x
Sleutelhanger • Schaal • Set kleine
schaaltjes • Concaaf tang • Rol draad 
4 mm • Rol draad 3.5 mm • Zak akada-
ma • Karaf + 4 glaasjes • Peper en zout
stel + kandelaar • Kanuma • Japans
ornamentje • 2x Akadama klein •

Kiryu • 2x Pakje draad 3.5 mm •
Pakje draad 3.0 mm • 3x
Kalender • Chinees hoedje •
Goud ijzeren theepotje •
Portemonnee • Boek suiseki •
Boek bonsai • 4x Schaal tje •
Vaasje • 3x Telefoon hoesje •
Draadloze muis • Tablet houder •
Notebook stand USB stream •

Kop telefoon •

Schilderij • 6x Super
spray • Japanse body scrub • 5x Mest
bio-green • 3x Klein potje • 3x Acer •
Malus • Acertje • Vaasje • Cascade tafel
• Karaf • Sushi set • 4x Tafeltje
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We hadden tijdens de laatste
 bijeenkomst de algemene leden
vergadering op het programma
staan en een demonstratie van
Michal. Er was een behoorlijke
opkomst en wij als bestuur vinden
het dan ook fijn om te zien dat er
ook op deze middag veel belang-
stelling is voor de toch wat serieu-
zere zaken als het om de cijfers
gaat. Na de inleiding van de voor-
zitter en het bespreken van de
tokonoma’s werd Michal in de
gelegenheid gesteld om iets te ver-
tellen over wat hij met zijn meege-
brachte Juniperus van plan was.
Na zijn inleiding kon hij gaan
bedraden en is de vereniging aan
de vergadering begonnen.

Na alle zaken doorgenomen te heb-
ben werd de aandacht weer op de
demonstratie gericht.
Michal heeft nadat hij bedraad had
de boom in een bepaalde stand
gezet en daarbij uitgelegd waarom
hij deze keuzes heeft gemaakt. Het
is een mooi voorlopig eindresultaat
geworden, en natuurlijk hopen we
in de toekomst de boom nogmaals
te kunnen bewonderen.

Ook op deze bijeenkomst was er
weer een prachtige verloting neer-
gezet en konden er mooie prijzen
gewonnen worden, de gelukkige
winnaars gingen dan ook met
prima  prijzen naar huis.
Al met al was het weer een gezel -
lige bonsai-middag.

Terugblik bijeenkomst maart
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Foto’s van Sander van Oort
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Beste Bonsai leden. Ik ben nu ruim
een jaar lid van onze vereniging,
en toen ik kwam wist ik helemaal
niets van bonsai. Mijn interesse
werd gewekt toen ik vorig jaar bij
Lodder aan de infotafel met Edith
aan de praat raakte. Ze nodigde
mij uit om de eerst volgende club-
dag naar Leersum te komen om
eens te kijken en de sfeer te proe-
ven. Ik was direct verkocht en heb
mij opgegeven als lid, en dan
begint het pas. Ik had één bonsai
boompje en was wel trots. Ik keek
mijn ogen uit en hoorde diverse
verhalen van de leden, één ding
was mij duidelijk;  ik wist echt
helemaal niets van bonsai. 
Wat mij opviel was het warme bad
waar je in terecht komt, eerlijk
gezegd ben ik helemaal geen ver-
enigingsmens. Alle leden zijn
bereid je te helpen en al je vragen
te beantwoorden, ook zie je de vele
verschillende bonsai waar men op
sommige clubdagen aan werkte.
Mijn nieuwsgierigheid was niet
meer te stoppen en toen ik via de
mail vernam dat er een basiscur-
sus gegeven zou worden heb ik mij
direct aangemeld. Bruno gaf deze
cursus en hij werd elke week
ondersteund door leden van de
club, ‘hier heb je een jeneverbes in
pot en daar gaan we een bonsai
van creëren’ was de opdracht. Na
de uitleg van de basistheorie, elke
cursusdag één uur, gingen we
daarna met hulp van Bruno en de
leden aan de slag.
Verbaasd en trots was ik om na
drie dagen een (soort) bonsai te
hebben staan. Nu zie wat je alle-
maal beter had kunnen doen.
De volgende stap was een Lariks
die we moesten gaan bedraden en
vormen tot uiteindelijk een bonsai.
Begin dit jaar kreeg ik de melding
via mijn mail dat een vervolgcur-
sus gegeven ging worden door
Bruno, man wat leer je veel en eer-

lijk gezegd weet je nog maar zo
weinig.
Nu vernam ik via mail dat er op
zaterdag 24 maart een verpot -
ochtend bij Lodder in Harmelen
was, en iedereen die wilde mocht
komen.
Ook nu weer leden zoals Bob en
Casper die ons de fijne kneepjes bij
brachten. Ik had mijn appelboom-
pje bij me die ik gekregen had bij
het jubileum van de club. Deze
boom gingen we verpotten in een
schaal. Onder begeleiding van Bob
en Casper werd dit klusje geklaard.
Wat mij wel een beetje tegenviel
was het aantal leden dat aanwezig
was. Een geluk voor degene die er
wel waren, ze hadden veel tijd
voor ons.
Alle aanwezigen vonden het zeer
geslaagd en bedanken hierbij de
organisatie en de begeleiders.
Ik hoop dat er volgend jaar meer
leden zijn. Ik ben er in ieder geval.

Hans Wolters

Verpotten bij Lodder
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Foto’s van Sander van Oort en Edith den Ouden

Op zaterdag 24 maart was er een
verpot ochtend bij Lodder in
Harmelen. Als beginneling was dit
voor mij een hele goede bijeen-
komst om onder begeleiding een
aantal bonsai bomen te verpotten.

Ik had voor deze ochtend een Acer
deshojo, een Juniperus bonsai en
wat gereedschap meegenomen. Je
kon de nodige spullen aanschaffen
met 40% korting waar ik goed
gebruik van heb gemaakt. Ik heb
de nodige spullen aangeschaft om
een bonsai te kunnen verpotten.
Mijn Juniperus moest nodig een
nieuwe schaal krijgen omdat hij tij-
dens een storm van een tafel was
afgewaaid en waardoor de schaal
vernield was. Ik werd geholpen bij
het uitzoeken van een nieuwe
schaal en tevens met het opnieuw
verpotten waardoor hij weer een
paar jaar mee kan.
De Acer had zeker de nodige aan-
dacht nodig omdat hij in verkeerde
aarde stond en een aantal jaar niet
verpot was, dus alles zat goed vast.
Om half negen kwam ik bij Lodder
binnen gelopen en iets voor 12 uur
moest ik weer gaan maar de tijd
was voorbijgevlogen. Ik kwam zelfs
tijd te kort waardoor een aantal
mensen van de vereniging mijn
boom verder verpot hebben, anders
had ik het niet gered.
Voor mij was het een  fantastische
ochtend waar ik veel geleerd heb
over het verpotten en tevens de
nodige spullen aangeschaft heb die
ik in de toekomst weer kan gebrui-
ken .

Verder wil ik nog de mensen
bedanken die mij hebben voorzien
van tips en trics en hebben gehol-
pen met het verpotten. Het was
een geslaagde ochtend en zeker
voor herhaling vatbaar.

Frank van Rootselaar



Leersum 
zaterdag 21 april 2018
gratis toegang!

&bonsai show
simultaan demo

De Binder
Hoflaan 29
Leersum

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

o.l.v. Bruno Wijman
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