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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 per jaar.
Informatie over lidmaatschap zijn ver-
krijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

In de kleine tokonoma stond een
mooie opstelling van Bob met een
Pinus thunbergii 

De grote tokonoma was ingericht 
door Bruno met een schitterende
Azalea 

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen bomen

De grote tokonoma zal in augus-
tus worden ingericht door Anita
met een Larix.
De kleine tokonoma door Piet met
een Chamaecyparis.

Tokonoma
van augustus



Beste leden, dit jaar een extra bij-
eenkomst gezien de vraag tijdens
de algemene ledenvergadering. 
Een extra bijeenkomst betekent
ook een extra nieuwsbrief. 
Een extra portie bonsai genot. 
Een nieuwsbrief vol bonsai, bon-
sai en nog meer bonsai. 

De zomerstop voor zover we van
een stop of een zomer kunnen
spreken is weer geweest dus we
kunnen ons weer richten op het

2e deel van het jaarprogramma. 
Ook nu hebben we weer gepro-
beerd om voor ieder wat wils te
hebben. 
Samen werken aan onze hobby of
kijken naar een inspirerende
demo. 

Ondertussen zijn we als bestuur
al weer bezig met het programma
van volgend jaar. 
Mocht u nog iets hebben waar u
graag meer over te weten wil
komen, laat het ons weten. 
Dan gaan we kijken of dit moge-
lijk is om voor komend jaar in te
plannen. 

Veel plezier bij de komende bij-
eenkomst,

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
8 augustus werken aan eigen bomen

6 september Bonsaiveiling Edo Koi Hazerswoude
19 september demo Dominique Bos
24 september thema avond met Bruno

17 oktober boombespreking door Bob en Oscar
21 november werken aan eigen bomen
19 december demo Bart Verstappen

2+3 april Spirit of Shohin Surrey GB

Boom van de maand
augustus shohin/mame

september groepsbeplanting
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Op veler verzoek van onze leden,
hebben we ook in augustus een
bijeenkomst, een inloop middag
met als thema werken aan eigen
bomen. Naast de 2 tokonoma's is er
natuurlijk ook een normaal mid-
dagprogramma met de bibliotheek
en een verloting. Dus voor mensen
waar de vakantie te lang voor
duurt ook in augustus bonsai !

Cursussen 
met Bruno
Er staan weer de nodige Cursus/
werkavonden onder begeleiding
van Bruno voor het najaar
gepland. Alle avonden vinden
plaats in De Binder te Leersum en
worden op een donderdag gehou-
den. Vele van onze leden hebben
hier veel geleerd en er goede her-
inneringen aan overgehouden.
Echt een aanrader dus. Schrijf je nu
in bij Oscar! De tijd om alles te
kunnen plannen gaat nu dringen!
Shohin cursus
10 september, 8 en 22 oktober en 
5 en 19 november.
Werkavonden met 5 thema’s
17 september, 1, 15, 29 oktober en 
12 november.
Elke reeks kost voor 5 avonden 
€ 75,- die u kunt overmaken op
IBAN: NL64 INGB 0006 5603 36

Wilt u deelnemen aan 1 of beide
reeksen laat Oscar dan weten aan
welke reeks u wilt deelnemen.

Ook in augustus zijn er weer leuke
prijsjes te winnen. Welke dat zijn
blijft nog even een verrassing!

Prijs van de maand
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Botanische fair Baarn
4 juli waren we met midden
Nederland aanwezig in het
Cantonpark te Baarn, waar een
Botanische fair werd gehouden ter
gelegenheid van het 100 jarige
bestaan. Op deze zeer warme dag,
hadden we een informatie stand
die werd opgesierd door een verza-
meling bomen van oud leden van
onze vereniging, n.l. Arihato en
Lars de Liefde. De belangstelling
van de bezoekers was erg uiteenlo-
pend, van zeer geïnteresseerd tot
misschien wel neerbuigend over
de manier hoe wij met onze hobby
omgaan, maar alles bij elkaar
genomen een zeer geslaagde dag.

Foto’s van Edith den Ouden



Afgelopen juni lieten de nieuwe
talenten van onze vereniging;
Gert Willemse, Jeroen Nuhn,
Michal Mokry en Riccardo Marchi,
zien wat ze in korte tijd hebben
geleerd. Zoals gebruikelijk tijdens
een NTC hadden de deelnemers 3
uur de tijd om van een jeneverbes
struik een bonsai te vormen. Na
het verloten van de bomen werd
er om 13:00 uur begonnen met
het vormen van de bomen. 
Terwijl de deelnemers aan de NTC
bezig waren konden de andere
leden aan hun eigen bomen wer-
ken wat ook vol enthousiasme
werd gedaan. Uiteraard werd er
ook veel bij gekletst en hier en
daar kennis gedeeld. Zo ontston-
den er bij enkele bomen, met klei-
ne groepjes leden, boombespre-
kingen over onder andere de
eventuele mogelijkheden van de
boom. Op deze manier kan men
veel leren van elkaar en een ande-
re visie op de boom krijgen.
Om 16:00 uur was de NTC klaar
en werden de bomen beoordeeld
door Bob, Casper en Oscar. Het
verschil tussen de eerste en twee-
de plaats was zeer klein. De door-
slag gaf de beheersing van tech-
niek en levensvatbaarheid van de
boom. De winnaar van de NTC
werd Gert Willemse en dus onze
talent van 2015. Hij mag BVMN
gaan vertegenwoordigen op de
NBS bij Lodder tijdens de najaar
sale in november. Michal is reser-
ve kandidaat. Wij wensen Gert
veel succes tijdens zijn voorberei-
dingen en natuurlijk met de aan-
komende NTC. Uiteraard mogen
de andere deelnemers volgend
jaar weer meedoen aan onze NTC.
Mocht je zelf ook graag een keer
willen deelnemen meld je dan
aan bij het bestuur.
Het is een mogelijkheid om in een
korte periode veel kennis op te
doen over bonsai.
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Terugblik bijeenkomst juni
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Foto’s van Piet Dekkers
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Van kerkhof naar bonsaishow
Deze Chamaecyparis obtusa
‘Nana’ kreeg ik ergens in de jaren
tachtig van mijn zwager. De
boom had net als mijn andere
Chamaecyparis op een kerkhof in
Brabant gestaan.
In die periode had ik nog niets
met bonsai. Carrière en andere
hobby's hielden mij meer dan
genoeg bezig.

De beide boompjes stonden in
een grote pot op een vlonder bij
de vijver. Verzorging en bemes-
ting hielden, zeker bezien vanuit
een bonsailiefhebber, ernstig te
wensen over. Eind jaren negentig
kwam ik in aanraking met bon-
sai. En zoals dat dan gaat is elke
struik een potentieel slachtoffer.
Gelukkig kon ik via een kennis
snel terecht bij Hotsumi
Terakawa die me op weg hielp
met de eerste beginselen van
bonsai. Deze chamaecyparis was
een willig slachtoffer. Al snel
(veel te snel) stond de boom in
een potje en was de eerste styling
een feit. 
Onderaan was de stam door de
slechte verzorging kaal, de ent-
wond was groot en prominent
aanwezig en de onderstam was
recht en saai. Dingen die me toen
nog echt niet opvielen. Ik was er
blij mee en toonde iedereen trots
mijn eerste bonsai.

Eind 2002 waren er wat kleine
takjes afgestorven en tijdens het
opnieuw bedraden werden ook
nog wat takjes verwijderd. In
2003 werd de boom verpot.
Hierbij werd de boom nog wat
schuiner in de pot gezet.  Het sil-
houet zag er beter uit maar naar-
mate ik er wat meer kijk op kreeg
beviel de boom steeds minder.

Inmiddels had ik via dezelfde
kennis ook Bruno Wijman leren
kennen en ik besloot om de boom
een keer naar hem mee te nemen.
In 2004 was de boom al weer aar-
dig gegroeid en toe aan een nieu-
we styling. Zoals verwacht advi-
seerde Bruno de boom meer
rechtop in de pot te zetten en hij
maakte daarvoor gelijk een
nieuw ontwerp. Bruno tekent

altijd met het oog op de toekomst
dus de stam is op deze tekening
wel erg optimistisch getekend.
Het was voor het eerst dat ik
Bruno zijn tekenkunsten zag en
ik was dus diep onder de indruk.

Ik hoefde geen
verdere aan-

moediging
en was

gelijk ver-
kocht.

Onmiddellijk werd de boom
opnieuw in het draad gezet en
bijna rechtop in een andere  pot
geplaatst. Veel bijgeleerd en dus
erg tevreden werd de boom weer
bij de groeiende collectie
geplaatst.

In 2005 stierven de laatste takken
aan de linkerkant af waardoor
het ontwerp alleen kon worden
gevolgd door veel takjes kunst-
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matig naar links te plaatsen. Niks
mis mee maar in combinatie met
de wel erg dunne stam nam de
onvrede over de boom weer toe.

Terug naar Bruno
dus. Al snel
kwam een nieuw

voorstel ter
tafel. Zoals
altijd kwam er

ter onder-
steuning

ook een nieuwe
tekening die

mij ook
weer

onmid-
dellijk over de
streep trok. 

Zoals te zien ook weer een teke-
ning met een geweldige stam
maar verder een boom om te zoe-
nen. Kenners hebben natuurlijk
allang gezien dat deze boom niet
helemaal aan alle regels voldoet.
een groot deel van de boom is
opgebouwd uit een tak die promi-
nent in de binnenbocht van de
stam zit. 

Als de boom wat doorgegroeid is
valt het niet meer op maar geeft

het toch vaak stof tot discussie.
Links onder ziet u het voorlopige
resultaat. De boom krijgt nog een
iets andere voorkant en moet in
het voorjaar dus nog iets gedraaid
in de pot worden gezet. 
In 2008 is de boom verpot en
begin 2009 opnieuw bedraad. De
ondertak mag nog iets verder uit-
groeien. Doordat de levensbanen
sterk ontwikkeld zijn toont de
stam wat robuuster hetgeen het
totale beeld geloofwaardiger
maakt. Voor een boom die nage-
noeg aan geen enkele standaard-
regel voldoet toch nog een fraai
resultaat. De boom wekt bij de kij-
ker nieuwsgierigheid op en lokt
regelmatig discussies uit, onder
andere over de richting van de
boom. De stam wijst immers naar
links en de karaktertak naar
rechts. 

In september 2010 stond de boom
in deze opstelling op de
Nederlandse Bonsai Show in
Apeldoorn. Hij kreeg een nomina-
tie voor ‘mooiste bonsai categorie
shohin’

Ook uit hopeloos lijkend materi-
aal kun je vaak nog iets mooi’s
maken. Per saldo ben ik niet onte-
vreden met deze fraaie
Chamecyparis.

Omdat de ontwikkeling van een
boom nooit stil staat heeft de
boom in 2014 een nieuwe voor-
kant gekregen.
Hij is inmiddels sterk gegroeid en
was dus in 2015 aan een grondige
beurt toe. Of dit goed gelukt is
kun je zien op de eerstvolgende
bijeenkomst waar de boom in de
kleine tokonama wordt geplaatst.
Natuurlijk hoop ik hem in de toe-
komst nogmaals op een show te
kunnen plaatsen.

Piet Dekkers

Foto’s en tekst van Piet Dekkers
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Afdelingstentoonstelling Apeldoorn
In Heerde was 18 juli de afdelings-
tentoonstelling van Apeldoorn.
Deze dag werd ook aangegrepen
om de NTC te laten plaats vinden.
Van Midden Nederland waren er
ook bezoekers bij dit evenement,
dat werd gehouden in de kwekerij
van de familie Van der Velde. Een
overzicht van een aantal tentoon-
gestelde bomen, zie je op deze
pagina. De uitslag van de NTC was
ook weer een moeilijke beslissing
voor de keurmeesters, doordat het
gebruikte materiaal van zeer hoge
kwaliteit was, en er mooie exem-
plaren bij waren.

Foto’s van Michal Mokry


