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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 tijdens de
bijeenkomst in juni ingericht
door Wim Janssen met zijn beste
naaldboom van de show. In de
kleine tokonoma een Cotoneas ter
op rots van Simon de Boer.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in augustus ingericht
worden met een Taxus baccata
Summergold door Bruno.
In de kleine tokonoma een meer-
stammige Acer van Riccardo.

Tokonoma
van augustus

40jaar



Beste leden, de zomerstop hebben
we weer achter de rug. De bonsai
hebben lang genoeg ongeduldig
op de plank staan wachten, we
mogen er weer tegenaan. 
We hebben een maandje langer
de tijd gehad om inspiratie op te
doen, dat kan niet anders dan een
bijzonder productieve middag
worden. 

Zomerstop? Juli was de natste juli
in tijden. Wel groeizaam weer

voor de bomen. 
Flink mesten en veel water doet
wonderen. In deze tijd kan je rus-
tig elke 4 weken een nieuwe por-
tie mest er bij leggen. 
Zo bereik je de meeste groei in
een korte tijd. 

Helaas kan ik er zelf niet bij zijn
maar ik wens iedereen een gezel-
lige middag toe. 

Bob van Ruitenbeek.
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Van de voorzitter

Belangrijke data
12 augustus werken aan eigen boom (let op: één week eerder)

26 augustus thema-middag BV Zuid-Holland opstellingen
9 september thema-middag BV Koya juniperus

16 september demo Martin Bonvie
21 oktober boombespreking Bruno
31 oktober thema-avond BVMN o.l.v. Bruno te Leersum

12 november thema-middag BV Rijnmond cascade
18 november werken aan eigen boom
16 december demo Bart Verstappen

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 aan-
tal 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!

Thema-middag 
bonsai opstellingen
Op 26 augustus 12:30 uur geeft BV
Zuid-Holland een themamiddag
bij Deshima, onder leiding van
Teunis Jan Klein.
Ir. Lelystraat 44
Nieuwerkerk a/d IJssel

Thema-middag 
Juniperus
Bonsaivereniging Koya houdt
zaterdag, 9 september a.s., een
thema-middag. Het thema luidt:
‘Juniperus’ o.l.v. Bruno Wijman.
Locatie: Bonsai Studio Deshima
Nieuwerkerk a/d IJssel
Aanvang: 13:30 u

Cascade-middag 
met Bruno Wijman
BV Rijnmond organiseert een 
themamiddag rond de cascade op
12 november met Bruno Wijman.
Dorpshuis, Lede 13, Hekelingen

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2017 in. 
U krijgt dan 10% korting in de
internetwinkel!. 

Draag de badge
We willen natuurlijk graag onze
bijeenkomsten in De Binder op
tijd beginnen. Dus het is fijn als u
op tijd kunt komen. Maar we wil-
len ook graag iedereen bij naam
noemen, dus draag uw badge met
ledenkaart svp zichtbaar. Als u
nog geen badge heeft kunt u die
ophalen bij Edith.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.



3

Prijs van de maand

Het zal jullie niet zijn ontgaan,
 tijdens onze april show waren er
weer prachtige prijzen te winnen
voor de mooiste bonsai van de
show. 
Dit jaar waren het red ceder hou-
ten kistjes op een mooie voet. 
Wat misschien niet iedereen heeft
gezien was wat er in die kistjes 

zat, een bijzonder mooie scroll
van de hand van Bruno. 
Niet alleen een mooie prijs om
naar te kijken maar ook nog eens
heel goed bruikbaar om je opstel-
ling helemaal mee af te maken. 

Bij deze nogmaals onze dank aan
Casper en Bruno!!!
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De prijzen voor de komende bij-
eenkomst zien er weer leuk uit.
We hebben een mooie Sophora en
een Carpinus, beide weer ter be -
schik king gesteld door Ruud John
en wat mooie schaaltjes. Verder
nog een flesje mest en een bonsai
boek van Han Donkel.

De prijzen van de aprilshow
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Wat was het weer een gezellige
drukte tijdens de laatste bijeen-
komst voor de vakantie.
Vele leden hadden bomen meege-
nomen om aan te werken.
Anderen gaven aan de werkende
leden advies over hun boom en de
mogelijkheden ervan.
Tijdens het werken aan eigen
bomen waren Michal Mokrý, Gert
Willemse en Simon de Boer hard
aan het zwoegen tijdens de NTC.
Bruno had zoals gebruikelijk weer
voor prachtig startmateriaal
gezorgd. Na drie uur werken bleek
Michal wederom de winnaar. Hij
zal voor de tweede keer onze ver-
eniging vertegenwoordigen bij de
landelijke NTC die tijdens de
Nederlandse Bonsai Show gehou-
den wordt, gelijk met de najaar
sale van Lodder in november. 
Wij wensen hem uiteraard heel
veel succes.

Terugblik bijeenkomst juni
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Foto’s van Piet Dekkers
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Op deze twee pagina’s nog wat
foto’s die Bob meebracht van de
Gafu Ten. Genieten maar weer!

Gafu Ten 2017 Kyoto
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Bij de bijeenkomst worden we
altijd weer verrast door de mooie
bomen die de leden meenemen.
Dankzij de inspanningen van Piet
kunnen we hier weer een selectie
tonen. Blijf vooral meenemen!

Bonsai van de leden Foto’s van Piet Dekkers


