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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 beide tokonoma’s zult u in
augustus missen. Deze maand
blijven de tokonoma’s om wat
praktische redenen in hun kist.
In oktober zullen ze weer in alle
glorie te zien zijn.

Geen 
tokonoma
in augustus

De grote tokonoma was in juni
mooi ingericht met een opstelling
van Ron Hermeling met een
imposante twee naalden den. 

De kleine tokonoma werd inge-
richt door Bruno met de shohin-
opstelling van zijn cotoneaster 
die tijdens de EBA de prijs 
voor beste shohin won.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
lezing door Bruno &
werk aan eigen boom



Beste leden, de zomerstop hebben
we weer achter de rug maar de
zomer nog lang niet. Wat een
droogte en wat een temperaturen. 
Niet iedereen zal er blij van wor-
den maar mijn pinussen dansen
bijna door de tuin van blijdschap. 
Een zomer als deze hebben ze in
Nederland nog niet meegemaakt. 
Groeien als een gek en de back-
budding hoor je er bijna in knal-
len, ideaal. Voor sommige loofbo-
men daarentegen is het hard wer-
ken om het blad nog een beetje
toonbaar te houden. 
Wij kunnen gelukkig voldoende
water geven maar in de natuur

hebben ze het erg zwaar en velen
zijn ook al volledig bruin gewor-
den. Hopen dat ze het overleven. 
Als vereniging is de zomer stop
geen echte stop geweest want
achter de schermen word hard
gewerkt aan de Nederlandse bon-
sai show die wij op 15-16 septem-
ber organiseren bij Edo koi. 
Dat worden geweldig leuke dagen
maar er is nog wel wat werk te
verrichten. 
Nodig vrienden en kennissen uit
om ook kennis te maken met onze
prachtige bonsai hobby. 

Bob van Ruitenbeek

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2018 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Van de voorzitter

Belangrijke data
11 (!) augustus lezing werk aan dennen door Bruno en 

werk aan eigen boom
2 september bonsaiveiling Edo Koi

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

door Casper en Bruno
17 november werken aan eigen boom

8 (!) december demo Bruno Wijman

Boom van de maand
augustus groepsbeplanting

september geen boom van de maand ivm NBS
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld

Najaars cursussen
Werkavonden
Op donderdag 20 en 27 septem-
ber, 11 en 18 oktober en 1 novem-
ber van 19:30 tot 22:00. De kosten
voor deze avonden zijn €75,-.
Werkmiddagen en beginners -
cursus
Op zaterdag 8 en 29 september, 6
en 27 oktober en 10 oktober van
13:30 tot 16:00. De kosten voor de

werkmiddagen zijn €75,- en de
beginnerscursus kost €100,-
inclusief startersboom. Alle akti-
viteiten in De Binder te Leersum.
U kunt zich aanmelden via: 
bonsaimiddennederland@ziggo.nl
en door het verschuldigde bedrag
over te maken op:
NL64INGB0006560336 tnv Bonsai
vereniging Midden Nederland.

Vooruit kijkend
Voor de een is de vakantie al afge-
lopen, de ander is nog met vakan-
tie en misschien gaat u nog weg.
Mocht u, ondanks de vakantietijd,
in augustus langs willen komen
tijdens de club bijeenkomst, let er
dan op dat deze op zaterdag 11
augustus plaats vindt en niet op
de gebruikelijke 3e zaterdag. Dit
ivm het jaarlijkse bloemencorso in
Leersum.
Tijdens de bijeenkomst kunnen we
aan onze eigen bomen werken en
zal Bruno ons wat vertellen over
het werken aan dennen. 
Mocht het nou op 11 augustus nog
steeds zulk uitzonderlijk mooi
weer zijn dan kunnen we mis-
schien wel buiten op het terras zit-
ten zoals voorgaande jaren.
Uiteraard is dit ook afhankelijk
van het aantal bezoekers.
Iedereen die op vakantie is of nog
gaat, een hele fijne vakantie en
anders tot 11 augustus.
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Prijs van de maand
Bij de prijzen van de maand
augustus staan weer twee mooie
bomen, een Carpinus betulus en
een Juniperus. Verder vier mooie
schaaltjes, een netsuke, een fles
Plagron alga bloom en wat
bonsai tijdschriften. Voor iedereen
die niet op vakantie is een mooie
gelegenheid om een kansje te
wagen!

Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
 vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spek takel van maken, waar 
weer lang over nagepraat 
gaat worden.

Wij willen uw mooiste bonsai
op de bonsai show van 2019 van Midden Nederland.

Dus neem uw bomen mee 
naar de komende verenigings -

 bijeenkomsten voor de  
selectie van uw mooiste boom, 

zodat wij met z’n allen uw
 presentatie helpen te   

perfectioneren.
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Terugblik bijeenkomst juni
De laatste bijeenkomst voor de
vakantie stond in het teken van
bomen bespreken, vele leden had-
den de moeite genomen om
bomen mee te nemen die bespro-
ken konden worden. Bruno en Bob
gaven de eigenaar van de boom
wellicht een aantal opties mee,
zodat het weer iets makkelijker
wordt om de juiste keuze te kun-
nen maken om de boom verder te
ontwikkelen.
Het was de bedoeling om in ieder
geval per lid één boom te bespre-
ken en dat was ook goed gelukt.

Wij willen Bruno en Bob bedanken
voor hun uitleg en enthousiasme
om de besproken bomen allemaal
weer te voorzien van nuttige infor-
matie, zodat de eigenaar van de
boom deze naar een hoger niveau
zal weten te brengen

Fijne vakantie iedereen en in
augustus is er op de 2e zaterdag
een bijeenkomst, waarin Bruno
ons in een lezing voorlichting gaat
geven over naaldbomen / dennen
Er kan die middag ook aan eigen
bomen gewerkt worden

Neem ook bomen mee die mis-
schien in aanmerking kunnen
komen voor de tentoonstelling in
april volgend jaar. Er wordt op elke
verenigingsmiddag gekeken of er
bomen zijn die geschikt zijn voor
de tentoonstelling of die naar dat
niveau geholpen kunnen worden.
Het zou toch leuk zijn als jouw
boom ook op de tentoonstelling
mag staan.
Natuurlijk is er ook weer die mooie
verloting met prachtige en nuttige
prijzen.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Cotoneaster een snelle boom
Voor een fotodemo voor
Bonsai Focus had ik bij de
Spaanse bonsaikwekerij
Mistral twee cotoneasters
gekocht. 

De fotodemo van cotoneaster num-
mer 1 staat in het januarinummer
van Bonsai Focus uitvoerig bespro-
ken met veel leerzame foto’s.

De boom van de Bonsai Focus demo twee weken geleden

Het eindresultaat van de Bonsai Focus demo

Het uitgangsmateriaal voor de
Bonsai Focus demo
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Foto’s van Bruno Wijman

Van de 2e cotoneaster heb ik vanaf de  styling iedere
week een foto gemaakt.

De ontwikkeling van deze bomen gaat onwaarschijn-
lijk snel. Dit mede door de mest (abrakas) en de juiste
snoeitechnieken. Ook de standplaats is van invloed. 
De Cotoneaster is echt een aanrader. Het is goedkoop
materiaal en de ontwikkeling gaat erg snel. 
Een grote toegevoegde waarde is de bloei en bessen
van zomer tot en met de winter. De bloemen zijn wit
en de bessen roze rood. 
De variateit is Cotoneaster dammeri.

Bruno Wijman

week 1

week 2

week 4

week 3

week 5
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Veiling Sperling-Potten voor Kika
Afgelopen herfst waren we met de
Bonsai Roadtrip in Wesel, op
bezoek bij Kai Sperling. Gretig wer-
den we van de potten die vers uit
de oven kwamen, gesnoept heb-
ben we van de uitleg en we stroop-
ten de mouwen op om eigen crea-
ties te maken. 
Die eigen creaties zijn later gebak-
ken door Kai en vervolgens in een
tweede stook in Nederland gegla-
zuurd. De resultaten waren gewel-
dig. 

Kai Sperling is een Meester-pot-
tenbakker waar we groot respect
voor kregen, met name tijdens ons
eigen gezwoeg. Hij maakt bonsai
schalen op voorraad, maar ook op
aanvraag. Als je weet wat je (onge-
veer) nodig hebt, dan kan Kai
Sperling de pot maken voor jouw
boom, precies naar wens.

Aangezien pottenbakken met risi-
co’s komt (scheuren, breuk, ver-
kleuring, krimp) zal Kai vaak

meerdere potten
maken en alleen

de mooiste ter
beschikking stellen.

Dit zorgt ervoor dat
een echte Sperling pot

altijd gegarandeerd
van hoge kwaliteit is.

Tijdens ons bezoek was de Meester
zeer enthousiast over
het voorstel van de
Roadtripgroep, om
Sperling-potten ter
beschikking te stellen 

voor een veiling voor Kika
(Kinderen Kankervrij). 
Kai maakt speciaal voor de veiling
2 grote en 3 mame potjes. De ene
grote in kleur en de ander zonder
kleur, als een soort broer en zus
potten. De mame worden van por-
selein gemaakt. Er komen handge-
maakte kistjes voor en een echt-
heidscertificaat zodat het echt iets
bijzonders is wat je koopt. De
opbrengst gaat rechtstreeks naar
Kika.
Met deze opzet is er gevarieerde
keuze en kan iedereen een hoogste
bod proberen te doen, tijdens de
Nationale Bonsai Show op 15 en 16
september 2018 in Hazerswoude-
Dorp.
Houdt deze sympathieke actie in
de gaten !

Anita van der Wal-Zuurbier

De meester aan het werk en
twee potjes van zijn hand. 
In een volgende nieuwsbrief
foto’s van de 
te veilen 
potjes.


