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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 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 werd bij de
maart bijeenkomst ingericht door
Michal met een mooie Pyracantha.
In de kleine tokonoma stond een
opstelling van Bob met een
Magnolia stellata.

Tokonoma
van de maand 

De beide tokonoma’s zullen tijdens
de aprilmanifestatie ingericht
worden door Bruno en Bob.

Tokonoma
van april

Vooruit kijkend
verenigingsshow en
simultaandemo



Belangrijke data
13 april simultaandemo en verenigingsshow

10-12 mei EBA in Albi, Frankrijk
11-13 mei Generation Bonsai in Neckargemünd, Duitsland

18 mei probleembomen bespreking door Bob
25 mei Azalea-dag bij Lodder Bonsai

→22 juni verenigings NTC | werken aan eigen boom

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

augustus groepsbeplanting
september shohin

oktober jin en shari

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:  BVMN2019www.bonsaiplaza.com

Beste leden, na lang voorbereiden
en uitkijken naar, is het bijna
zover. Onze inmiddels toch min-
stens befaamde april happening
staat weer voor de deur. 
Niet enkel onze vereniging maar
een aardig deel van bonsaimin-
nend Nederland kijkt hier al een
tijd naar uit en voor zover ik het
nu kan overzien gaat het weer een
geweldige dag worden. Verderop
in de nieuwsbrief hierover meer. 
Onze april show staat ook vaak
symbool voor het aanbreken van
het nieuwe groeiseizoen, de loof-
bomen verruilen hun prachtige
winter silhouet voor een indruk-
wekkend nieuwe bladertooi in de
mooiste kleuren, van fris groen tot
stralend rood. 
Het nieuwe groeiseizoen bied ook
weer kansen tot verbetering van
uw boom. 
Mocht uw boom dit jaar niet gese-

lecteerd zijn voor de show dan is
het komende seizoen de mogelijk-
heid om een stap te maken in de
ontwikkeling naar volgend jaar. 
Na de show deze maand hebben
we volgende maand een boombe-
spreking om samen te kijken naar
die stap. 

Laat het voorjaar maar komen, 

Tot zaterdag! 
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter Vooruit kijkend
Beste leden, aankomende bijeen-
komst houden we alweer voor de
zevende maal onze grote bonsai-
show met simultaandemo onder
leiding van Bruno Wijman. De
afgelopen maanden heeft het
bestuur, bijgestaan door de diver-
se vrijwiligers, weer hard gewerkt
aan een volgend succes van
BVMN. Ik ben net toegetreden als
secretaris tot het bestuur en kan
jullie melden dat er geen moeite
wordt gespaard door het bestuur
om er ook dit jaar een groot succes
van te maken. Het is ook een mooi
moment om familie en vrien den
uit te nodigen om deelgenoot te
maken van deze hobby . . . of moet
ik zeggen passie. 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. Hiermee steun je
niet alleen jezelf maar ook de ver-
eniging. Rest mij slechts nog de
taak om jullie een fijne show toe
te wensen en jullie te vragen
zoveel mogelijk belangstellenden
te wijzen op onze Bonsaishow. 

Met vriendelijke groet,
Ruud van Woudenberg

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

Verenigings NTC
22 juni (let op! de 4e zaterdag)
houden we weer onze vereni-
gings NTC. Iedereen die eens
mee wilt doen kan zich opge-
ven bij Bruno of het bestuur.

In april is de bibliotheek

gesloten in verband met

de manifestatie !



Prijs van de maand
Tijdens onze manifestatie is er
uiteraard ook weer een prijzen
tafel met vele mooie prijzen,
eigenlijk te veel om op te noe-
men. Alleen daarvoor zou je al
even langs moeten komen op 13
april in Leersum. De lootjes kos-
ten ook nu 50 cent met een ruime
winkans van 1 op 5!

4x Abrakas mest • 4x Fish-emulsi-
on mest • 3x Bio-alg mest • 6x Bio-
Green mest • 5x Verpotstokjes • 5x
Super spray • 2x Matsu schaar •
Set 3x ‘Vunzige mannetjes’ • 3x
olifantjes • Netsuke (boeddha) •
Accent schaaltje Gerard van
Roekel • 13x Japans potje • 12x 3
accentpotjes • Accent potje •
Cupcake standaard • rookmelders
• Ledlamp + remote • Etagère • 2x
Kiryu • Chocolade fondueset •
Buitenlamp • Bosch horloge • Set
6x glas • Chinese thee set 4-delig +
melkkan • Chinees schoteltje •
Kimono • 4x Vaasje • Thee kom-
metje • Bakje • 3x Set schaaltjes •
3x  twee Chinese schaaltjes •
Lantaarntje • Chocolade mok •
Digitaal fotoframe • Curver cool
chef • Vogelbad • Badhanddoek •
Lantaarn • Koffieset • Memobordje

+ krijtje • Pannenlappen •
Wierrookset • Magnetisch bord
schilderijtje • Kaarsje • Walrus
met jong • 2x Champagne •
Zilveren fotolijst • Keycord • Tas
met bamboe handvat • Japanse
scroll • Parasol • Gouden schaartje
• Houten trommeltje • Sushi ser-
veerplaat • Draaischijf • Kniptang
• Chinees hoedje • 3x Kalender
2019 • Bonsai 1996 • Bonsai 1997 •
Bonsai 1998 • Serveerplank • 6x
glazen • Inventum blender •
Princess Sandwich grill • Dart -
board • 7 delige karaf set • Water
theelicht set • Bamboe kop en
schotel set • Keukenboek Japan •
Kwartaal VSB 2017 • Kwartaal VSB
2018 • Boek ‘Alles over Bonsai’ •
Boek ‘Bonsai’ • Boek ‘Bomen in het
zonnetje’ • Boek ‘Kamer bonsai’ •
Beer • 10 x Zwart tasje • potje • 4x
Schaal • Boek ‘Japanse minibo-
men’ • Boek ‘Praktisch bonsaiboek’
• Boek ‘Satsuki Bonsai’ • Boek ‘Het
grote Bonsai boek’ • Boek ‘Bonsai
Peter Chan’ • Boek ‘Beeldgids voor
bomen’ • 1994/1995 ‘Het bonsai-
blad’ • 1996 ‘Het bonsaiblad’ • 1997

‘Het bonsaiblad’ • 1998 ‘Het bon-
saiblad’ • 1999 ‘Het bonsaiblad’ •
2000 ‘Het bonsaiblad’ • 2003
‘Bonsai Europe’ • 2004 ‘Bonsai
Europe’ • 2005 ‘Bonsai Europe’ •
2006 ‘Bonsai Europe’ • 2002
‘Bonsai Europe’ • 2007 ‘Bonsai
Focus’ • 2001 ‘Bonsai’ • 2009
‘Bonsai Focus’ • 2010 ‘Bonsai
Focus’ • 2011 ‘Bonsai Focus’ • 2012
‘Bonsai Focus’ • 2008 ‘Bonsai
Focus’ • 5x Suiseki • Boek ‘Nieuwe
Bonsai Handboek’ • Boek ‘Japanse
minibomen’ • Boek ‘Bonsai Peter
Chan’ • Boek ‘Tirion Bonsai’ • Boek
‘Het complete handboek’ • Boek
‘De schoonheid van Bonsai’ • Boek
‘Werken met Bonsai’ • Boek
‘Bonsai Martina Hop’ • 2x Beeldje
• Display • 3x Grote schaal • Grote
zak Akadama • Grote zak Kiryu •
Kleine zak Kiryu • Kleine zak
Akadama • Kleine zak Kanuma •
2x Muk • 2x Draaischijf •
Wondpasta • Gieter • 3x Gaasjes •
2x Naam prikker • Schaar • 2x
Draad 3.5 mm • 2x Draad 3 mm •
3x Draad 2.5 mm • 3x Draad 2 mm
• 7x Schaaltje • 4x Potjes •

Potentilla • Azalea • Pseudo
Lariks • Moeras cipres •
Ginkgo • Ilex • Ulmus •
Meidoorn • Acer • Jeneverbes
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Terugblik bijeenkomst maart
De laatste bijeenkomst stond de
algemene ledenvergadering op het
programma en een demonstratie
van Michael. 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 Bob en
het bespreken van de tokonoma’s
vertelde Michael wat hij met zijn
Juniperus van plan was. 

Tijdens het bedraden van de boom
door Michal is het bestuur aan de
ledenvergadering begonnen.
Tijdens deze vergadering werd er
ook op passende wijze afscheid
genomen van Oscar. In de functie
van secretaris heeft Oscar zich vele
jaren ingespannen voor onze ver-
eniging. Hij moet het stokje nu
overdragen aan Ruud in verband
met een druk privé leven. Oscar
bedankt voor al je inspanningen!

Na alle zaken doorgenomen te heb-
ben werd de aandacht weer op de
demonstratie gericht. 
Michael heeft na het bedraden de
boom in een bepaalde stand gezet
en er bij uitgelegd waarom hij deze
keuzes had gemaakt. Het is een
mooi voorlopig eindresultaat
geworden, en natuurlijk hopen we
in de toekomst de boom nog eens 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 deze
mooie prijzen naar huis.
Al met al was het een gezellige
Bonsai-middag
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Foto’s van Sander van Oort
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Gafu Ten 2019 Kyoto
Zoals beloofd in de januari nieuws-
brief hier nog wat foto’s van de
Gafu Ten. de grote shohintentoon-
stelling in Kyoto. Uit de 80 foto’s
die Bob ons vanuit Japan stuurde
kunnen we hier een tweede selec-
tie van schitterende opstelingen
laten zien. Echt het neusje van de
zalm op shohingebied!
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek



Leersum 
zaterdag 
13 april
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


