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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

Tijdens onze bijeenkomst in
november werd de kleine tokono-
ma ingericht door Bob met een
hele mooie Chaenomelis op rots.
Ron Hermeling ging na onze
oproep de uitdaging aan om de
grote te vullen. Dit deed hij met
een opstelling van een Larix op
een mooie tafel, een accentje op
rots en een zelfgemaakt koperen
ornament aan de wand.

Tokonoma
van de maand 

Bij onze bijeenkomst in december
zal Teunis Jan Klein de grote toko-
noma inrichten. 
De kleine tokonoma wordt deze
maand ingericht door Stef met zijn
mooie Acer buergerianum op rots
die ook bij de show bij Lodder te
zien was. 

Tokonoma
van december

Vooruit kijkend
demo Teunis Jan KLein



Beste leden, Dit is hem dan na
twaalf jaar voorzitterschap, m’n
laatste stukje Van de voorzitter in
onze nieuwsbrief. Waar het eind
van het jaar vaak terugkijken is
naar wat we allemaal hebben
gedaan is het ook dit jaar door
covid mager geweest. Zo goed en
kwaad als het veilig kon hebben
we geprobeerd onze bijeenkom-
sten door te laten gaan. Het waren
er niet veel maar ze waren daar-
om zeker niet minder welkom. De
laatste bijeenkomst van het jaar
zal er ook zeker een zijn om ons op
te verheugen, daarover meer
elders in de nieuwsbrief. 

Na tijden van onze bonsai enkel
thuis of op de club te kunnen
laten zien was er eind november
eindelijk weer een mogelijkheid
om ze aan een breder publiek te
showen. De Nederlandse Bonsai
Vereniging had een tentoonstel-
ling georganiseerd bij en tijdens
de sale van Lodder Bonsai. Als ver-
eniging hebben we ons daar weer
kunnen profileren, niet alleen met
onze mooie bomen maar ook met
de inzet en steun van vele vrijwil-
ligers die altijd paraat staan. Mijn
dank aan jullie allen. Zonder jullie
zijn dit soort evenementen niet
mogelijk. 

Nu we de smaak weer een beetje
te pakken hebben, en mochten we
het stiekem wat vergeten zijn hoe
mooi de bomen op een show kun-
nen staan, wil ik jullie er aan her-
inneren dat we er alles aan doen
de april show volgend jaar weer
door te laten gaan. Daarvoor zijn
mooie bomen nodig waarvan ik
weet dat er vele zijn in onze ver-
eniging. Zoals jullie weten is de
selectie voor deze show tijdens de
bijeenkomsten dus neem je poten-
tiële showbomen mee. Zo kunnen
we er ook in april weer een knal-

show van maken en laten zien
wat wij als Midden Nederland
kunnen. 

Het einde van mijn stukje komt
nu toch echt in zicht. Een deel
waarin ik een ieder wil bedanken
voor het vertrouwen de afgelopen
jaren. De fijne samenwerking met
alle vrijwilligers die zich op wat
voor manier dan ook inzetten voor
onze club. Elke maand weer, voor
en achter de schermen. 
Dank ook aan mijn mede be -
stuurs  leden in het huidige bestuur
maar ook in voorgaande jaren. 

Bonsai Vereniging Midden
Nederland dat zijn wij samen en
dat is iets om trots op te zijn !

Tot zaterdag, of voor een ieder die
helaas niet in de gelegenheid is
om te komen alvast hele fijne
feestdagen gewenst en tot vol-
gend jaar. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
    18 december   demo Teunis Jan Klein 
        22 januari   nieuwjaarsreceptie en demo door Michal
19-20 februari   Trophy 2022, Genk België
      26 februari   enten van nieuw loof door Bob  
           19 maart   ALV en boombespreking door Bruno 
               9 april   simultaandemo en verenigingsshow 
                21 mei   werk aan eigen boom 
               18 juni   demo Bart Verstappen  
                      juli   vakantiemaand
     13 augustus   werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )

Boom van de maand
         december   winterbeeld
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus

Vooruit kijkend
Beste leden, zaterdag 18 december
organiseren we weer een bijeen-
komst in Leersum. Het belooft een
interessante middag te worden
met een mooie demo van Teunis
Jan Klein op een forse Jeneverbes.

Laten we met zijn allen de corona-
maatregelen goed in de gaten hou-
den en op een veilige manier een
gezellige middag beleven.

Contributie
De contributie voor het jaar 2022
bedraagt weer 1 47,50. Maak het
bedrag s.v.p. snel over op ons giro-
nummer nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland. 
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Prijs van de maand

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
want onze show gaat in april weer plaatsvinden!

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.

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

In de maand december is de prij-
zentafel natuurlijk weer goed
gevuld! Er staan twee mooie
bomen; een Meidoorn en een Larix.
Verder twee mooie potjes, een flesje
Plagron powerroots, een rol alumi-
niumdraad, een snoeischaartje, tijd-
schriften en een flesje visemulsie.
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Terugblik bijeenkomst november

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!

In november hadden we een
mooie kans om aan onze eigen
bomen te werken. Het is altijd leuk
om de ideeën te delen en de
mogelijk heden te bespreken met
bonsai-vrienden. November is een
geweldige maand voor liefhebbers
van bonsai. Bomen gaan hun rust-
periode in, de eerste styling kan
gedaan worden aan de nieuwe
groei en bomen maken zich klaar
voor de wintershows!

De traditionele twee tokonoma's
werden gevuld door Bob - en als
een verrassing op het laatste
moment - Ron. Bob presenteerde
een prachtige Chaenomeles op
rots uit de privécollectie van
BonsaiPlaza-meesterbrein, Maar -
ten van der Hoeven. Ron toonde
een indrukwekkende natuurlijke
Lariks op een mooie tafel. De boom
werd aangevuld met een zelfge-
maakte driedimensionale scroll
met vallende acer bladeren.

De traditionele loterij zat weer
boordevol toffe prijzen, die hun
nieuwe gelukkige eigenaren von-
den. Ook is het leuk om te zien dat
onze verkooptafel steeds vaker
gevuld wordt met tafels, potten en
planten gemaakt door onze leden!

We hebben weer een fijne ont-
spannende middag gehad met een
gezellige sfeer.
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Foto’s van Sander van Oort

Van iedereen die De Binder
bezoekt wordt de QR-code (via
de app of op papier) en het  
ID-bewijs gecontroleerd. 
LET OP: de QR-code in combina-
tie met ID-bewijs is de enig
 geldige methode, een geel
boekje of vaccinatiebewijs is
niet toereikend. 
Voor meer info of het maken
van een papieren bewijs, kijk
op www.coronacheck.nl. 



Op een aantal donderdagen in sep-
tember, oktober en november wer-
den door onze vereniging een reeks
werkavonden en een basiscursus
gegeven. Beiden werden op vak-
kundige wijze door Bruno ingevuld.
De basiscursus in zijn studio en de
werkavonden in De Binder. 
Dankzij het enthousiasme en vak-
manschap van Bruno konden de
deelnemers met een goed gevoel en
veel opgedane kennis terugzien op
een aantal leerzame avonden. 
Op deze pagina’s een impressie van
de basiscursus.
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De basiscursus bij Bruno
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Foto’s van Sander van Oort
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De Nederlandse Bonsai Show bij Lodder
Zaterdag 27 november hield Lodder
weer de bekende eindejaars uitver-
koop. Veel leden maakten daar  ge bruik
van om voordelig bomen te kopen. In
de studio hield de NBV de NBS.
Ondanks dat sommige verenigingen
geen animo vertoonden om mee te
doen werd het toch weer een mooie
show dankzij de inzet van veel vrijwil-
ligers. En vooral ook dankzij de tome-
loze inspanningen van Bob! 
De enige prijs die dit keer uitgereikt
werd na afloop was de publieksprijs.
Edwin Koppers van Zuid Holland werd
de gelukkige winnaar met een mooie
Pinus parviflora. Op deze 3 pagina’s
een impressie van de show.
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Foto’s van Sander van Oort
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De Nederlandse Bonsai Show bij Lodder



Bestel de juiste grondsoort . . .

Bas Bonsai

akadama

hard 
5 mm, 14 liter

€ 13,95

akadama

hard shohin
2 mm, 10 liter

kanuma

16 liter

kiryu

kleine korrel
18 liter

. . . en meld je aan bij Bas!

Dit najaar kunt u de substraten,
voor het verpotten van uw bonsai,
ook weer verkrijgen via Bas Bonsai.
Tot en met 18 december kunt u
 tijdens de bijeenkomsten uw
bestelling plaatsen.
Of u kunt uw bestelling opgeven
via info@basbonsai.nl
Tijdens de bijeenkomsten van
januari of februari, liggen de sub-
straten dan voor u klaar.
Makkelijker kan het eigenlijk niet!

Speciaal voor 
de leden van 
Bonsai vereniging 
Midden Nederland

www.basbonsai.nl
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Leersum 
zaterdag 
9 april 2022
gratis toegang!

&bonsai show
simultaan demo

De Binder
Hoflaan 29
Leersum

10.00-17.00
bonsai show
12.30-15.30
demonstraties
door diverse
demonstratoren

o.l.v. Bruno Wijman
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