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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

Het is lang geleden dat er een
tokonoma ingericht kon worden
tijdens een bijeenkomst. 
Op deze pagina een mooie den
van Ron Hermeling in de grote
tokonoma van december 2019.
En in de kleine in september 2020
de mooie Juni perus van Thijmen
Lebbink die hij vanaf september
2016 stylde tot dit resultaat.

Tokonoma
van de maand 

Tijdens de komende bijeenkomst
zet Bob een mooie Lonicera in de
kleine tokonoma. De grote wordt
ingericht door Nol.

Tokonoma
van augustus

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

de bijeenkomst van

augustus gaat door!

maar met beperkingen



Vooruit kijkend
Beste leden, zaterdag 14 augustus
mogen we weer een club bijeen-
komst organiseren. We hebben
van De Binder te horen gekregen
dat er 35 werktafels neergezet wor-
den, allemaal op ruime afstand
van elkaar.
We gaan deze middag werken aan
eigen bomen. Altijd een mooie
gelegenheid om de bonsai van
andere leden te bekijken en advies
in te winnen. Het winkeltje van
Bas Bonsai is open en ook de
 bibliotheek is weer geopend!
Laten we met z’n allen de 1 ½
meter goed in de gaten houden en
zo op een veilige manier toch een 
gezellige middag creëren.

Bestuursleden
gezocht
Wij zijn serieus op zoek naar
leden die een steentje willen bij-
dragen in het bestuur van onze
vereniging. Zonder leden die wat
tijd daaraan willen besteden kan
een vereniging niet bestaan!
Kijk wat je kan betekenen voor de
vereniging en meldt je aan. 
Je zult er geen spijt van krijgen!
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Van de voorzitter
Beste leden, het heeft even mogen
duren maar we mogen weer. 
Na een lange Covid pauze en een
annulering wegens bizarre weers-
omstandigheden in Leersum lijkt
ons nu niks meer in de weg te
 zitten om een bijeenkomst te
 houden.  
Ik zal vast niet de enige zijn die er
al een tijd naar uit kijkt om onze
hobby weer eens te kunnen delen
onderling. Natuurlijk zijn er nog
bepaalde restricties waar we ons
aan moeten houden maar dat
mag de pret niet drukken. 
Samen aan onze bomen werken,
weliswaar aan je eigen tafel is
toch een stuk leuker dan alleen.

Voor volgende maand staat dan
weer de alv gepland met aanslui-
tend een altijd interessante demo
van Michal. In de stukken van de
alv die u binnenkort zult ontvan-
gen staat ook het punt verkiezing
bestuursleden en kascommissie.
Nu zal het u als trouw nieuwsbrief
lezer niet zijn ontgaan dat we al
een tijdje op zoek zijn naar een of
meerdere nieuwe bestuursleden,
dat is helaas nog steeds het geval.
Zoals u wel zult begrijpen kan een
vereniging niet bestaan zonder
bestuur. Nu denk ik dat ik na 13-14

jaar bestuurservaring wel kan
zeggen dat ons bestuur een hechte
groep is met mensen die voor
elkaar klaar staan om gezamenlijk
de vereniging te dienen. Mocht u
nu denken misschien is het wel
wat voor mij of wilt u er meer van
weten wat het inhoud, klop dan
gerust eens aan bij een van ons.
Geloof mij, het is echt geen dage-
lijks werk maar wel een hele eer-
volle taak om onze mooie club
vooruit te helpen. 

Ik hoop u en uw bomen zaterdag
weer te mogen verwelkomen. 

Bob van Ruitenbeek

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2021 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Onze middag gaat dus
weer van start maar wel
met de nodige voorzorgen:  
Neem bij binnenkomst de
eerste deur naar de thea-
terzaal. Iedereen heeft zijn
eigen tafel om aan te wer-
ken op ruime afstand van
elkaar. Desinfecterende
handgel is aanwezig. 
De bar is open voor bestel-
lingen maar ook hier gel-
den de coronamaatregelen.
Dus niet iedereen tegelijk
bij de bar en bij het winkel-
tje van Bas. 
En het belangrijkste: blijf
thuis bij klachten zoals ver-
koudheid, koorts etc.!Belangrijke data

14 augustus werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )
18 september algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý 

16 oktober demo Bruno Wijman
13 november werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )

Boom van de maand
augustus groepsbeplanting

september shohin
oktober jin en shari

november vruchtbomen
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

Prijs van de maand
Onze verlotingstafel in augustus
is gevuld met de prijzen die in
juni helaas niet verloot konden
worden. Die mooie meidoorn is
dus nog steeds te winnen! Verder
bruikbare boeken van Peter Chan
en Martina Hop, drie mooie pot-
jes, een plantenspuit en een
goede snoeischaar.
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In memoriam Nobuishi Urushibata

De bonsaiwereld heeft afscheid
moeten nemen van een groot
bonsai meester en een prachtig en
warm persoon. 

Persoonlijk heb ik het geluk gehad
om negen keer als student deel
uit te mogen maken van Taishoen
en onder de bezielende leiding
van Urushibata san bonsailes te
volgen. 
Oyakata ik zal je missen. 

Bob van Ruitenbeek
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Japanse esdoorn Acer palmatum Door Harry van Herck

Ikadabuki (Vlot)
een fotoreportage, 2014 - 2021

Herkomst

Bonsaihut, september 2014
De schaal is gescheurd en overvol
met mattende wortels.
Om in de winter problemen met
de gescheurde schaal te voorko-
men is de boom in oktober over-
gepot in een houten kist.

Vier zijden ‘met de klok mee’

November 2014
Schitterende herfstkleuren.

Vier zijden ‘met de klok mee’
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Japanse esdoorn Acer palmatum 

November 2015
Vóór winteronderhoud.

Foto’s voor- en achterzijde

Ná winteronderhoud:
• Verwijderen blad
• Snoeien, bedraden, vormen.

Foto’s voor- en achterzijde

Maart 2015
De boom heeft in de verse akada-
ma aan de oppervlakte een paar
nieuwe wortels gemaakt.
De wortelkluit is hard en massief,
vrijwel ondoorlaatbaar voor lucht
en water. Aan de zijkant veel
rondcirkelende wortels.

Hoog tijd dus voor groot onder-
houd:
• Het bovengrondse deel van het

vlot is uit- en terug gesnoei
• De resten van de oude akadama

en ander dood materiaal is
zoveel mogelijk los gemaakt tus-
sen de levende wortelverbindin-
gen van de bomen, uitgespoeld
en fors terug gesnoeid.

• Het vlot is weer opgepot in de
zelfde maat schaal als de vorige
(gescheurde).
• Onder in de schaal een laag

kiryu & akadama aangebracht
voor lucht en drainage.

• Bij het oppotten is het vlot iets
met klok mee gedraaid in
schaal en iets naar voren
gekanteld om de stamaanzet-
ten van de 3 hoofdbomen beter
zichtbaar te maken.
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Juni 2016 
• Ingroeiende draad, overmatig

groeiende en verkeerd geplaats-
te takken verwijderd, opnieuw
bedraad waar nodig.

• Boorent geplaatst in top van 2e
boom zodat de te zware top tzt
kan worden verwijderd.

November 2016 (foto)
• Ingroeiende draad verwijderd,

gesnoeid en opnieuw bedraad.

Toekomstplan: de top van de
beide bomen naast en achter de
hoofdboom marcotteren en achter
in midden en rechts in de schaal
bijplaatsen. Doel: a) meer visuele
diepte, b) verbinding maken tus-
sen beide groepen bomen, c) tota-
le vlot bestaat uit 7 genetisch
identieke bomen.

Maart 2017 
Boom verpot (foto)

Mei 2017
• Bladsnoei: per bladpaar 1 blad

verwijderd, in de bovenste helft
van de boom ook de grote blade-
ren gehalveerd.

• Draad gecontroleerd, waar nodig
verwijderd.

• Marcotten aangebracht.

Juni 2017
te lange uitlopers ingekort, grote
bladeren verwijderd cq gehal-
veerd.

November 2017
• Marcotten verwijderd en apart

opgepot. (foto’s)
• Draad uit bomen verwijderd, te

lange en verkeerd geplaatste
nieuwe uitlopers gesnoeid.

Foto’s van Harry van Herck
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Japanse esdoorn Acer palmatum

Eind maart 2020
Boom loopt volop uit, plotseling
nachtvorst en de kas staat vol ….

Mei 2020
1e bladsnoei, draad verwijderd.

Juli 2020
2e bladsnoei en inkorten uitlopers.

Mei 2018
1e bladsnoei.

Juli 2018
Vóór en ná 2e bladsnoei en
 correctie bedrading.

Foto’s voorkant van de boom

Maart 2019
De boom drukte zich uit de schaal
omhoog. Het vlot is tijdelijk ver-
pot in een kist ter bevordering
van de groeikracht en ter over-
brugging van de tijd om een wat
ruimere schaal te vinden. De mar-
cots van vorig jaar achter midden
/rechts toegevoegd aan het vlot.

Mei 2019
1e bladsnoei

Juli 2019
Vóór en ná 2e bladsnoei en
 correctie bedrading

Foto’s achterkant van de boom

Ook nu onze bijeenkomsten
voorzichtig weer gaan plaats-
vinden, blijft het natuurlijk
leuk om artikeltjes zoals deze
van onze leden in de nieuws-
brief te kunnen publiceren.
Dus bij deze toch weer onze
oproep: Kijk eens in je archief
of jij met een leuk verhaal zou
kunnen bijdragen.
Duik in je archief en stuur het
op naar:
nol@parenthese.nl
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Oktober 2020
Blad verwijderd, gesnoeid en
bedraad.

2021
Aangepast bemestingschema: 
• Eind juni eerste mest (weinig

mest met weinig N).
• September: normale hoeveelheid

normale mest.
• Oktober: normale hoeveelheid

mest met veel P & K.

Maart 2021
Verpot in een ruimere Walsall
schaal.

Foto’s van Harry van Herck
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Japanse esdoorn Acer palmatum 

Juli 2021
Verfijning van de vorm

• Onderste tak van de hoofdstam
verwijderd om meer zicht op de
stammen en hun wortelaanzet te
krijgen

• Enkele kleinere takken verwij-
derd, stand van diverse andere
takken met spandraden gewij-
zigd.

• Meeste uitlopers ingekort tot
binnen het beoogde  silhouet 

• Uitgezonderd enkele takken die
nog verder mogen verdikken.

• Boorent aangebracht in onderste
helft van de stam achter de
hoofdstam

Foto’s vóór de werkzaamheden.

Vier zijden ‘met de klok mee’

April 2021
tijd om te pinceren ...

Foto’s voor- en achterzijde

Juni 2021
bladsnoei en correctie bedrading.

Foto’s voorzijde
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Juli 2021
Verfijning van de vorm

Foto’s ná de werkzaamheden.

Vier zijden ‘met de klok mee’

Harry van Herck

Foto’s van Harry van Herck
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Helaas ging de bijeenkomst van 
19 juni in Leersum niet door. 
En ik dacht nog wel dat ik geen
last had van het noodweer . . .

Ik had een azalea mee willen
nemen naar de bijeenkomst
omdat die zo mooi in bloei stond.
In plaats daarvan stuur ik nu
maar een paar foto’s voor de
nieuwsbrief. Ik heb deze azalea
een paar jaar geleden op de ver-
eniging gekregen maar ik weet
niet meer van wie. 
Hij deed het eerst niet zo goed,
maar nadat ik hem verpot had in
pure turfgrond ging het steeds
beter. 
Twee jaar geleden zaten er twee
bloemen in. Vorig jaar vier. En dit
jaar maar liefst 34 bloemen!

Simon de Boer

Azalea, een mooi krijgertje Foto’s van  Simon de Boer


