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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 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 in juni
ingericht door Nancy met een
mooie den waarmee zij een prijs
won op onze show. Helaas is er
geen foto van deze tokonoma dus
plaatsen we hier nog eens de foto
van de aprilshow.

In de kleine tokonoma stond een
mooie mame opstelling van Ruud.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in augustus ingericht
worden door Gerard met een
meerstammige jeneverbes.

De kleine wordt gevuld door Nol
met een halfcascade parviflora.

Tokonoma
van augustus



Voor alle leden van Bonsai vereni-
ging Midden Nederland is er nu
de mogelijkheid om met korting
te kopen via internet. 
Een uitgebreid en snel leverbaar
assortiment van alles wat u maar
nodig heeft bij uw hobby. 

Het werkt heel simpel. Ga naar: 
www.bonsaiplaza.com
Stop alles wat u hebben wilt in uw
winkelmandje en tijdens het
bestellen vult u de speciaal voor
onze vereniging bestaande kor-
tingscode BVMN2016 in. 
U krijgt dan 10% korting op alle
artikelen. Exclusief speciale aan-
biedingen. Bovendien krijgt onze
vereniging ook nog eens 5 % over
het bedrag, dus zo steunt u onze
vereniging nog eens extra! 
Boven € 100,- word het gratis ver-
zonden, eronder betaald u € 4,95
verzendkosten. 

Ga snel een kijkje nemen en doe
er uw voordeel mee. 

Nieuwe 
bonsaiwinkel

Beste leden, de jaarlijkse zomer -
stop zit er weer op en het is tijd
om het gereedschap weer uit het
vet te halen.
De handen uit de mouwen, we
gaan weer aan de slag.

De zomer is tot nog toe redelijk
warm en vrij nat geweest, al met
al bijzonder groeizaam weer.
Loofbomen kunnen waarschijn-
lijk wel een beurtje bij de kapper
gebruiken.
Wacht er niet te lang mee, dan
zullen ze je met nog een uitloop
belonen.

Naast dat het groeizaam is voor
de bomen heb ik ook het gevoel
dat het erg groeizaam is voor de
slakken.
Ik zal vast niet de enige zijn die
last heeft van ze, zowel met als
zonder huis terroriseren ze m’n
bomen.
De ene probeert via het potgat
naar binnen te komen en de
ander trekt snel een spoor tot aan

de top terwijl hij onderweg van
de jonge blaadjes geniet als maal-
tijd zijnde.
Na het watergeven maar weer op
jacht, een soort van kat en muis
spel.
Ik zal het winnen.

Ik wens iedereen een fijne en
gezellige bijeenkomst,

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
20 augustus werken aan eigen boom
28 augustus Japandag Pinetum Blijdenstein Hilversum
4 september bonsaiveiling Edo Koi 

17 september probleembomen door Bruno 
22 september thema-avond stijl & (on)zuiverheden 

door Bruno Wijman in De Binder
8 oktober NBS, Studio Deshima in Nieuwerkerk a/d IJssel

15 oktober lezing Pieter van Uden, kweken van bonsai 
19 november werken aan eigen boom 
17 december demo en boombespreking door Marc Noelanders 

vanaf 11.00 uur !

Boom van de maand
augustus shohin

september groepsbeplanting
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Na een vakantieperiode gaan we
weer met frisse moed het 2e
gedeelte van het bonsai-jaar in. 
We gaan er met zijn allen weer een
gezellige middag van maken en
hopen op een grote opkomst in
deze tijd waarin wellicht een aantal
leden nog op vakantie zijn.
De komende bijeenkomst is het de
bedoeling om weer eens lekker te
gaan werken aan eigen bomen. Er
zal ongetwijfeld weer veel te doen
zijn na uw vakantie!

Let op!

Het is echt de bedoeling onze
 bijeenkomsten in De Binder op tijd
te beginnen! Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

De Binder, Hoflaan 29, Leersum
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Prijs van de maand

Thema avond

Cursussen
Basis en gevorderde

Weer de moeite waard!
Een leuke rosemarijn, een mooie
potentilla en een bijzonder mooi
door Michal, tijdens een van zijn
ntc-trainingen bij Bruno, gestyld
boompje. Verder vijf mooie schaal-
tjes, een flesje mest en een setje
tijdschriften.

Beste leden, de cursusavonden
onder leiding van Bruno Wijman
zullen binnenkort weer starten.
Mocht u zich nog niet hebben
opgegeven dan is nu uw laatste
kans.

De data van de beginnerscursus
zijn de donderdag avonden van 25
augustus, 15 september, 13 oktober,
27 oktober en 17 november.
De kosten voor deze cursus zijn
€100,- inclusief een startersboom.

Voor de meer gevorderde leden zijn
er weer werkavonden. 
De data voor deze werkavonden
zijn de donderdagavonden van 8
september, 29 september, 20 okto-
ber, 10 november en 24 november.
De kosten voor de werkavonden
zijn €75,-

Voor beide cursus reeksen geldt dat
de avonden starten om 19:30 en
eindigen rond 22:00.
De avonden worden gehouden in

Wijk bij Duurstede bij Bruno
thuis, tenzij er teveel
inschrijvingen zijn. In dat

geval wijken we uit naar de
Binder in Leersum.

Men dient zelf materiaal zoals
gereedschappen en draad mee te
nemen en uiteraard voor de werk-
avonden ook eigen bomen.
U kunt zich aanmelden bij Oscar
Ramos,
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
en door het verschuldigde bedrag
over te maken op 
IBAN: NL64 INGB 0006 5603 36 
tnv Bonsaivereniging Midden
Nederland. Graag aanmelden vóór
uiterlijk 20 augustus en vermelden
aan welke cursus u gaat deelne-
men.

Met vriendelijke groet,
Oscar Ramos

Op de zeer druk bezochte avond
van 23 juni heeft Bruno de nodige
uitleg gegeven over speciale tech-
nieken voor het vormen van bon-
sai. Deze werden ook vaardig
door hem in praktijk gebracht. 
De volgende thema avond zal op
22 september plaats vinden, met
als thema ‘stijl en (on)zuiverhe-
den’. Zeker weer de moeite waard
om te bezoeken.
Ook deze avond zal weer in De
Binder gehouden worden.
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Het is al weer een tijd geleden maar
tijdens onze juni bijeenkomst werd
onze verenigings-NTC gehouden en
hielden Bruno en Nancy een
bespreking over door leden meege-
brachte opstellingen. De opstellin-
gen werden als geheel beoordeeld.
Hierdoor werd verduidelijkt dat er
veel meer bij een opstelling komt
kijken dan alleen maar een mooie
boom neerzetten met een accent
erbij. De verschillende delen van
een presentatie moeten het geheel
versterken en een duidelijk klop-
pend verhaal vertellen. Maar wat
klopt voor de ene opstelling hoeft
niet per definitie ook te kloppen
voor een andere opstelling. Ook
werd duidelijk dat een perfecte pre-
sentatie maken nog lastiger wordt
naarmate er meer bonsai in een
opstelling worden gebruikt. Men
dient dan met alles rekening te
houden, verschillende boomsoorten
en vormen, richting van de bomen,
maturiteit van de bomen, pot keu-
zes in kleuren en vormen, accenten.
Het was een uiterst interessant en
zeer leerzaam onderwerp welke
hopelijk nog eens vaker terugkomt.

In de tussentijd werd er aan de
andere kant van de zaal gestreden
wie onze vereniging mag vertegen-
woordigen tijdens de landelijke
NTC. De deelnemers dit keer waren
Gert Willemse, Michal Mokrý,
Riccardo Marchi en Frank
Oosthoek. 
Het niveau bleek ook dit jaar van
alle deelnemers erg hoog maar
zoals altijd in een wedstrijd kan er
maar één winnen. Dit jaar mag
Michal Mokrý onze vereniging ver-
tegenwoordigen tijdens de NBS op
zaterdag 8 oktober bij Deshima. 
Wij wensen Michal heel erg veel
succes toe.

Terugblik bijeenkomst juni
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Foto’s van Piet Dekkers

Michal Mokrý

Riccardo Marchi

Gert Willemse

Frank Oosthoek
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Bij elkaar op bezoek . . .
In de auto, op de terugweg van
Noelanders, ontstond het idee
eens bij elkaar in de 'keuken' te
kijken. Hoe leuk zou het zijn om
bij elkaar op bezoek te komen.
Bomen kijken en ervaringen uit-
wisselen. Ingrid, Jan, Stef en ik
zijn voor de vakantie begonnen
bij Jan in Wijk bij Duurstede en

toen bij mij in Houten. Erg leuk,
gezellig en leerzaam om samen
over onze Bonsai te praten, maar
ook samen aan te werken. Na de
vakantie gaan we lekker verder ...
Zo maar, omdat het leuk is. Wat
een mooie hobby!

Riccardobij Jan in Wijk . . .
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Foto’s van Riccardo Marchi 

bij Riccardo in Houten . . .
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Bonsai van onze leden
Op de laatste bijeenkomst werden
de door de leden meegebrachte
bomen en opstellingen besproken
door Bruno en Nancy. Aan de
oproep aan onze leden om hun
mooiste bomen mee te nemen
voor deze initiatiekeuring werd in
groten getale gehoor gegeven.
Waar mogelijk werd de boom
opgesteld als bij een show, dus op
een tafel en met accessoires.
Nancy en Bruno wisten de nodige
zinnige opmerkingen over de
bomen te maken en iedereen ging
dan ook weer flink wat wijzer
naar huis. 
Op deze pagina’s een impressie.
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Foto’s van Piet Dekkers
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‘Drie juli Bas, drie juli dat gaat
hem worden kerel’. Wat zijn wij
enthousiast dat er nu eindelijk
een dag geprikt is, eindelijk gaat
onze eerste Bonsairoadtrip er toch
van komen. Het heeft lang op zich
laten wachten want door drukke
agenda’s en andere verplichtingen
konden wij het niet eerder dan
deze dag van de grond krijgen.
Eenmaal bekomen van de verba-
zing schieten wij zonder het ons
te realiseren in de stress … ‘Oké, de
dag is een feit … maare wat gaan
we doen en hoe gaan we het plan-
nen en … en … en’. Daar sta je dan,
klaar om van start te gaan maar
hoe gaan wij dit in goede banen
leiden en wie zal er mee willen
want je kan wel wat bedenken
maar is het wel interessant

genoeg om aansluiting te krijgen
bij de rest … ‘Nou ja, anders gaan
wij wel gewoon samen gast …’ is
onze eerste reactie … dit gaat nog
wat worden.
Na deze gedachte toch maar even
te hebben laten zakken, want dat
was wel ff nodig kan ik je vertel-
len, pakken we de draad weer op.
Ik klim in de phone met Bas om
de eerste gedachte door te spreken
en we komen tot een unaniem
besluit, ‘Pieter van Uden, daar
gaan we heen’ zeggen wij bijna in
koor. Maar zou Pieter hier wel aan
mee willen werken … nee die
gedachte wissen we snel en ik
zoek contact met Pieter. Zijn eer-
ste reactie, ‘ja wat een geweldig
idee, natuurlijk wil ik hier aan
meewerken’. Yessss … in de pocket,

de Roadtrip kan van start gaan.
Oh ja … wat gaan we doen. Samen
overleggen wij met Pieter en we
bedenken van alles, van het
maken van een verenigingsboom,

zodat er een jaarlijks terugkeer-
moment ontstaat tot een survival-
tocht in de Ardennen op zoek naar
yamadori … nee dat laatste niet
hoor, alhoewel het geen gek idee
zou zijn voor een vervolgtrip.
Uiteindelijk besluiten wij om, na
aankomst in Berlicum, te begin-
nen met een lunch, gevolgd door
een rondleiding door zijn tuin en
af te sluiten met een creatieve ver-
rassing.
Rond 12.00 uur komen wij met ons
vijftienen aan bij Pieter en nadat
iedereen is bekomen van zijn
optrekje komt de beloofde lunch
ter tafel … en wat voor één … heer-

Bonsairoadtrip 2016
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lijke zelfgemaakte tomatensoep
met broodjes gezond, koffie en
thee en fruit … ja echt, aan alles is
gedacht, wat een Brabantse gast-
vrijheid. Dank Pieter en natuurlijk
niet je vrouw Ine te vergeten
want die was, ondanks op de ach-
tergrond, absoluut mede verant-
woordelijk voor deze zeer geslaag-
de dag. Wat hebben wij onge-
hoord veel keren wauw, zo hé, wat
gaaf en meer van dat soort kreto-
logie gehoord … je viel van de ene
verbazing in de andere. Oh ja ik
raad je niet aan om even een korte
pitstop te maken bij Pieter, ‘achter
die grote Chinese vaas’, geen

garanties dat je de uitgang weer
vind … 
Na de lunch gaan wij de bonsai-
tuin in, weer zo’n momentje van
verbazing want de schoonheid en
perfectie wisselen elkaar af, de
opzet en ligging is gewoonweg
gaaf. Bomen uit eigen kwekerij
die al jaren in training zijn staan
te roepen of je je mond even dicht
wil doen want er loopt een straal-
tje water uit, sorry beetje gênant
idd. Pieter verteld gaande de rond-
leiding zijn levensverhaal … hoe
hij deze droom langzaam werke-
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lijkheid heeft zien worden, want
alleen met 100% toewijding en
geloof maar zeker ook met hard
werken is dit moois te realiseren.
Jaja horloge … we gaan verder met
ons programma want we zijn nog
niet klaar. Wij hadden nog een
verrassing bedacht … in de aan-
kondiging hadden wij de tripgan-
gers gevraagd of zij wat basis -
gereedschap mee wilden nemen …
want ja wij gaan gewoon nog ff
een bonsai maken.
Pieter had uit eigen kwekerij
Cotoneaster’s ter beschikking
gesteld die wij samen met elkaar

hebben gevormd en mee mochten
nemen naar huis, een tof aanden-
ken. Enthousiast ging iedereen
zijn of haars uitgezochte boom te
lijf en ze zijn allemaal goed
gelukt. Bruno dank voor je hulp,
want ik zag het niet.
We sluiten de dag af met nog een
verrassing van Pieter, een zak met
goody's welke mij in in ieder geval
terug zal doen denken aan een
geweldig geslaagde middag vol
van inspiratie, bonsaiplezier maar
ook zeker saamhorigheid … tof dat
jullie er allemaal waren.

Ik sluit af … Pieter en Ine, nog-
maals geweldig bedankt voor jul-
lie gastvrijheid … een dag om niet
meer te vergeten en met plezier
aan terug te denken.Op naar de
volgende Bonsairoadtrip … 

Frank Oosthoek


