
Bonsaivereniging Midden Nederland | augustus 2022 1

Voorzitter a.i.: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Penningmeester en bibliotheek: 
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Secretaris: secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken en nieuwsbrief: 
Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, a.linden.weesp@ziggo.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42, 
m.a.willemse@hotmail.nl

Algemene zaken: Michal Mokrý
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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
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De grote tokonoma was deze bij-
eenkomst gevuld met een mooie
meidoorn van Bart Verstappen.
Michal had in de kleine tokonoma
een mooie opstelling met een
roosje neergezet.

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma wordt in
augustus ingericht door Casper
met een Deshojo. In de kleine
tokonoma komt een opstelling
van Nol.

Tokonoma
van augustus

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom



Ik hoop dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en voor wie
nog moet gaan veel plezier. De
tweede helft van het bonsai sei-
zoen gaat weer beginnen, het
weer is niet voor iedereen perfect,
het kon wel wat minder. Met dit
weer zullen we de waterhuishou-
ding van onze bomen goed in de
gaten moeten houden.
Sommige van onze leden hebben
de vakantie in misschien wel een
ander land doorgebracht en ande-
re kon je ook vinden als vrijwilli-
ger op de Floriade. De NBV mocht
daar een kleine tentoonstelling in
het Japanse paviljoen neer zetten,
op uitnodiging van de
Japanners. Waar veel belangstel-
ling voor was, ± 2.000 bezoekers
passeerden het paviljoen dage-
lijks. Er werd aan bomen gewerkt
en leuke gesprekken gevoerd met
geïnteresseerden. Naast de leden
van Midden Nederland waren er
ook vrijwilligers van de andere
verenigingen, een echt samenwer-
kings verband, wat erg plezierig
was. Het tot stand komen van de
lijst met vrijwilligers was voor
Edith een lange soms bijna een
dagtaak. De entreekaarten moes-
ten bij de juiste mensen terecht
komen, wat inhield naar carpool
plaatsen rijden, of bij mensen

thuis de kaarten afleveren, want
zonder kaart kon je niet naar bin-
nen. Alle vrijwilligers die deze
dagen de bomen hebben verzorgd
en bewaakt, aan bomen hebben
gewerkt en alle vragen hebben
beantwoord, onze dank, ook
namens het Japanse team van de
Floriade.

Dan staat nu de volgende uitda-
ging al weer voor de deur, name-
lijk de NBS. Bij deze een oproep
aan onze vrijwilligers, want deze
NBS is bij ons in Leersum. En dit

jaar wel een
 bijzondere; de

NBV bestaat 50
jaar. De inde-
ling van de
tentoonstelling

is hetzelfde als
onze aprilshow,

waar nu ook de andere verenigin-
gen hun mooiste bomen zullen
neer zetten. Als extra is er in de
gymzalen een markt van handela-
ren. We hopen dat 17 september
een onvergetelijke dag wordt voor
heel veel mensen. Maar eerst kun-
nen we aankomende zaterdag nog
werken aan onze bomen bij de
inloopmiddag.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
    20 augustus   werk aan eigen boom (3e zaterdag van augustus!)
  1o september   tafels & opstellingen door Casper en Michal 
                                (let op: 2e zaterdag !)
  17 september   Nederlandse Bonsai Show in De Binder, Leersum
        15 oktober   pottenbakken 10:00 u. | werk eigen boom 13:00 u.
   19 november   werk aan eigen boom

Boom van de maand
         augustus   groepsbeplanting
      september   shohin
            oktober   jin en shari
       november   vruchtbomen

Vooruit kijkend
We hopen dat u allen weer komt
op 20 augustus om naar hartelust
te gaan werken aan uw meege-
brachte bomen. Na een lange
vakantie periode waarin het dit
jaar erg mooi zomer weer is. Wat
helaas voor onze bomen het moei-
lijk maakt om goed de zomer door
te komen met de warmte en de
felle zon. Er moeten goede maatre-
gelen genomen worden om de
boompjes goed van schaduw en
water te voorzien zodat ze niet
uitdrogen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen we elkaar weer tips en
trucs geven over de verzorging
van onze bonsai op elk gebied en
gezellig babbelen over onze geza-
menlijke hobby.
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Prijs van de maand
Ook tijdens de inloopmiddag
 vinden we weer interessante
 prijzen op de loterijtafel.
Drie mooie bomen; een Larix, een
Jeneverbes en een Acer palmatum
deshojo. Verder weer een mooi
boek, drie leuke schalen, een con-
caaftang en een slijpsteen. En
natuurlijk weer een mooi flesje
vloeibare mest en wat bonsai tijd-
schriften.
Wel weer de moeite waard dus!

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2022 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 
willen ook graag iedereen bij
naam noemen, dus draag uw
badge met ledenkaart svp zicht-
baar. Zaal open 12:30 uur.
Hoflaan 29, Leersum.
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In juni hadden we onze bijeen-
komst niet traditioneel in de
sporthal van De Binder, omdat de
gebruikelijke plek werd gebruikt
om de valwind te herdenken die
Leersum precies een jaar geleden
trof.

Michal Mokry en Bart Verstappen
richtten de gebruikelijke twee
tokonoma's in. Michal presenteer-
de een mame roos half-cascade.
Bart bracht een grote meidoorn
mee. In beide gevallen zorgde
Casper met zijn uitstekende tafels
voor een aanvulling op de bomen.

Het hoofdprogramma van de mid-
dag was een uitstekende en zeer
leerzame demo van Bart
Verstappen. 
Zoals gewoonlijk kregen we de
kans om de ontwikkeling van de
boom die de laatste keer dat Bart
ons bezocht heeft werd gestyled,
te zien en te bespreken. 
Tijdens de demo stylede Bart een
grote jeneverbes die hij verander-
de in een prachtige bonsai in bun-
jin-stijl.

Helaas kon Bas deze keer zijn
winkel niet meebrengen, maar in
plaats daarvan hadden we de

mogelijkheid om mame- en sho-
hin-potten van Michal te kopen.
Sommige gelukkige leden hadden
zelfs een zeldzame kans om een   
paar vintage tafels te kopen die
door niemand anders dan Casper
waren gemaakt. 
De traditionele loterij had zeer
mooie prijzen, die hun nieuwe
gelukkige eigenaren vonden!

Wat een leerzame middag!

Terugblik bijeenkomst juni
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Foto’s van Sander, Bianca en Michal
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Bonsaishow Denemarken
best of show

beste display Torben Brentveld

Traditie getrouw vertrokken
Bruno en Cora in mei voor een
welverdiende trip naar Dene -
marken. 
De Deense bonsaivereniging hield
daar weer haar jaarlijkse show.
Uiteraard werd die ook bezocht
door Bruno. Helaas kon Bruno
door ruimtegebrek in de auto zelf
geen bomen meenemen. Maar het
was alsnog een mooie show waar
de Deense leden van Midden
Nederland zeer succesvol waren.
Van de zes uitgereikte prijzen
wonnen zij er maar liefst vier!
Søren Meijer ontving de prijs voor
beste naaldboom. De prijs voor
beste display was voor Torben
Brentveld. De beste shohin opstel-
ling was van Emil Kåre Wolff
Jensen. En de prijs voor de meest
bijzondere presentatie was ook
voor Søren.
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Foto’s van Bruno Wijman

beste shohin Emil Kåre Wolff Jensen

beste naaldboom Søren Meijer

meest bijzondere presentatie Søren Meijer

beste loofboom
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EBA Augsburg Duitsland
De jaarlijks bijeenkomst van de
Europese Bonsai Associatie werd
dit jaar in Duitsland gehouden
van 17-19 juni. Traditie getrouw
valt er dan een mooie bonsai
show op Europees niveau te
bewonderen. Ook wordt er dan
altijd de Europese New Talent
Contest gehouden. Ons land werd
dit keer vertegenwoordigd door
Rodrigo Lima die de landelijke
NTC gewonnen had. Dit jaar was
German Colmenares uit Spanje de
winnaar van de NTC.
Bob van Ruiten -
beek was voor
BonsaiPlaza
ook aanwe-
zig in
Augsburg
en was zo
vriendelijk
ons deze
foto’s te
 sturen.
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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NBV deelname aan de Floriade

  Pinus parviflora

Gestijld 
tijdens de
 Floriade 
van 1972

Het Japanse paviljoen op de
Floriade 2022 was gastheer voor
wisselende tentoonstellingen van
Nederlandse verenigingen die
zich bezig houden met ‘groene’
kunstvormen met een Japanse
achtergrond. 

De Nederlandse Bonsai
Vereniging – NBV – was verheugd
met de uitnodiging om fraaie
bonsai van Nederlandse bodem te
mogen tonen in de periode 21 juli
tot 3 augustus. 

Naast het tonen van bonsai, was
het een uitgelezen kans
om bezoekers van de
Floriade te vertellen over
onze heerlijke hobby.
Dagelijks waren er 3 vrijwil-
ligers van de verschillende
aangesloten bonsai vereni-
gingen aanwezig om vragen
te beantwoorden en te vertellen
over de boom, die in 1972 was
gestyled en als pronkstuk de
bezoekers welkom heette.

Op de dagen dat een van de vrij-
willigers een bonsai had mee -
genomen om ter plekke aan te
werken, waren bezoekers vol
belangstelling over de technieken,
die bij de bonsai stylering en
onderhoud worden toegepast.

In totaal hebben 27 vrijwilligers
gebruik gemaakt van deze mooie
kans om tijdens de Floriade 1 of
meer dagen de bonsai te promo-
ten en om elke ochtend en avond
de getoonde bonsai te verzorgen.

Een fantastische samenwerking,
waarvoor iedereen enorm
bedankt wordt.

Anita van der Wal-Zuurbier
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Foto’s van Edith den Ouden




