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Aanvangstijd bijeenkomsten in
De Binder: 13:00 uur

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

nieuwsbrief dec. 2022

De tokonoma’s tijdens onze bij-
eenkomst in november werden
ingericht door Wim Jansen met
een mooie Acer burgerianum op
rots. Michal verzorgde een opstel-
ling in de kleine tokonoma. Een
kleine shohin-display met
Lonicera nitida als hoofdboom en
Berberis thunbergii als accent

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma zal in decem-
ber gevuld zijn met een opstelling
van Frank. In de kleine zet Gerard
een mooie mame opstelling neer.

Tokonoma
van december

Vooruit kijkend
demo Michal Mokrý



Het jaar en het WK voetbal loopt
op het einde, en het wordt ook nog
kouder, het lijkt nu toch echt win-
ter te worden. Ook mijn bomen in
de tuin zullen er nu echt aan moe-
ten geloven dat het geen zomer
meer is. We hebben de nodige eve-
nementen met veel belangstelling
bezocht, bijvoorbeeld de najaars
sale bij Lodder, die was volgens mij
een aangewezen plek om nog wat
aanvullingen te doen op onze col-
lectie bonsai. Terwijl we daar ook
zeker konden genieten van een
mooie tentoonstelling.
Het was een bewogen jaar met
een succesvolle aprilshow, een
Floriade en de NBS in Leersum.
Ook waren er minder leuke din-
gen, zoals de oorlog in Oekraïne,
waar al veel mensen de dood von-
den, en waar het nog steeds erger
wordt nu de winter is ingevallen.
En waar zonder verwarming en
andere onmisbare levensbehoef-
ten de situatie onmenselijk is.
Maar ook het verlies van bonsai-
vrienden heeft erin gehakt. 
Ik kijk naar buiten en door mijn
raam zie ik de grootste kerstboom
van Europa en realiseer mij dat
ondanks alles het gewoon weer

Kerst wordt en de wereld nog
draait.
Nog iets minder dan een maand
dit jaar, maar toch nog een bijeen-
komst in De Binder. Michal bereidt
zich voor op een demo, waarvan
wij weer kunnen genieten en
leren.
Dan tot slot iedereen die zaterdag
a.s. komt, tot dan, en alle andere
leden ‘Prettige feestdagen’ en een
veilige jaarwisseling toegewenst. 
Tot in het nieuwe jaar!

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
     17 december  demo Michal Mokrý
         21 januari  nieuwjaarsreceptie 
         25 januari  thema-avond jin en shari
       18 februari  bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
 25-26 februari  The Trophy, Genk België 
       11-12 maart  Open huis Lodder Bonsai  
            18 maart  ALV | bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
               15 april  simultaan demo en bonsaishow BVMN 
                20 mei  bonsaiveiling BVMN 

B0om van de maand
         december  winterbeeld
              januari  naaldboom
             februari  winterbloeiers
                 maart  shohin/mame

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!

Vooruit kijkend
2022 komt alweer tot een eind.
Het is een bewogen jaar geweest
waarin de vereniging een mooie
show heeft neergezet en waarin
we gelukkig weer naar de club
konden komen voor de uiterst
gezellige clubmiddagen. 
We hebben samen met onze leden
een steentje bijgedragen aan de
geweldige show van het jubileum-
jaar van de NBV. We mogen trots
zijn op onze leden, het is een club
waar we samen iets van maken en
dat is super fijn.
De laatste bijeenkomst van het
jaar wordt door Michal ingevuld
met een mooie demo, het blijft
nog even een verassing op welke
boom. 
Tijdens deze bijeenkomst ligt er
voor u de mooie 2023 kalender van
Midden Neder land klaar!

Nieuwsgierig geworden? 
We hopen u allen weer te mogen
ontmoeten op 17 december, laat u
verrassen.
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Prijs van de maand
De prijzen van de maand decem-
ber zijn de moeite waard! Een
Jeneverbes, een mooi tafeltje,
twee bonsaiboeken, twee mooie
schaaltjes, een snoeischaar, een
draadtang en een wortelharkje.

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

Wij willen uw mooiste bonsai
op de bonsai show in april 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.

Contributie
De contributie voor het jaar 2023
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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In november hadden we onze bij-
eenkomst in de foyer van De
Binder en niet in de zaal. De
Binder is de thuisbasis van vele
clubs en verenigingen en deze
keer was de podiumzaal gereser-
veerd voor de Vogelshow van
vogeltjesvereniging De Volière. We
moesten wat dichter bij elkaar blij-
ven, maar de combinatie van hore-
ca-locatie en ‘huiskamer sfeer’
maakte deze middag heel bijzon-
der en gezellig. Aangezien veel
leden deze verandering leuk von-
den, is dit misschien niet de laat-
ste keer dat we elkaar op deze
manier ontmoeten.

De traditionele twee tokonoma's
werden ingericht door Wim en
Michal. Het is geen geheim dat
Wim prachtige bomen neer kan
zetten en dit keer was geen uit-
zondering. Hij presenteerde een
winterbeeld van een grote Acer
burgerianum geplant op een rots.
Michal presenteerde een kleine
shohin-display met Lonicera nitida
als hoofdboom en Berberis thun-
bergii als accent. Beide bomen zijn
ontstaan uit gewoon tuinmateri-
aal dat als haag werd gebruikt en
zijn een mooi voorbeeld dat bonsai
geen dure hobby hoeft te zijn.

Tijdens de bijeenkomst konden we
aan onze eigen bomen werken,
ideeën uitwisselen en mogelijkhe-
den bespreken met bonsai-vrien-
den. November is een maand
waarin veel bomen hun rustperio-
de ingaan en daarom een ideale
tijd voor styling.

De loterij was weer erg gul toen
Casper weer een van zijn bomen
schonk! Bas was er ook met zijn
winkel en traditiegetrouw konden
we akadama en andere bonsaisub-
straten vooraf bij hem bestellen
voor een schappelijke prijs.

Terugblik bijeenkomst november
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Foto’s van Sander en Bianca



Vanwege ons bezoek aan onze
dochter en schoonzoon, die in
Tokyo wonen, een vakantie
gepland naar dit prachtige land
en op 3 november een bezoek
gebracht aan de Ueno Green Club
vanwege een shohin tentoonstel-
ling en verkoop van shohin en
bonsaischaaltjes. Je kon vanaf het
treinstation door het Uenopark
richting de locatie waar meerdere
malen per jaar een tentoonstel-
ling wordt gehouden en waar er
verkoop van bonsai is.

Bij binnenkomst stonden er in
meerdere ruimtes opstellingen
van shohin op de  tafels uitge-
stald.
Via een uitgang kon er naar bui-
ten worden gelopen waar er in

verschillende opstellingen zeer
veel shohin bonsai stonden en in

enkele aparte rijen ook vele soor-
ten schaaltjes stonden uitgestald.

nieuwsbrief6

Ueno Green Club & Shohin bonsai show Shugaten
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Foto’s van Richard Groenendaal

Wel erg verleidelijk allemaal als je
de prijzen ziet van veel van deze
shohin maar wetende dat er niet
zomaar bonsai meegenomen mag
worden vanuit Japan had ik dit al
snel uit mijn hoofd gezet.

Als een kind in een snoepwinkel
zocht ik ondertussen ook nog naar
een leuk schaaltje. Niet dat ik die
direct nodig heb maar wel altijd
leuk om mee te nemen.

Na een uurtje over het terrein te
hebben gelopen was het tijd om
verder te gaan.
De bedoeling was om een dag
later naar Kuni Kobayashi te gaan
bij Shunkaen Museum aan de
andere kant van Tokyo, maar daar-
over meer de volgende keer.

Richard Groenendaal
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End of year sale Lodder Bonsai
Op zaterdag 26 november was er
bij Lodder Bonsai BV in Harmelen
weer de traditionele eindejaars
sale. Veel van onze leden maakten
gebruik van deze dag om zeer aan-
trekkelijke koopjes op de kop te
tikken. Alle buitenbonsai gingen
met 40 % korting de deur uit!
In de centrale hal stonden rijen vol
met zelfs nog mooiere aanbiedin-
gen.
Daarnaast in de winkel van  
Hoka-En viel er te genieten van
een mooie bonsai show die daar
was ingericht. Het was echt de
moeite waard om die zaterdag
naar Harmelen te gaan.
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Foto’s van Sander van Oort



De Taikan-ten is een van de toon-
aangevende Bonsai-tentoonstel-
lingen in Japan, met een onge-
looflijk hoog niveau aan Bonsai-
bomen. Het vindt elk jaar in
november plaats in de stad Kyoto.
Op verzoek van Bob heeft
Maarten van der Hoeven van
BonsaiPlaza, die ten tijde van de
show in Japan was, voor publica-
tie in onze nieuwsbrief een aantal
schitterende foto’s van opstellin-
gen op de show gestuurd. Hier
alvast een voorproefje. Maarten
hartelijk bedankt! 
We gaan hiervan
genieten.

Ook stuur-
de Maarten
foto’s van 
de mooie
bonsaituin
bij de Daito -
kuji tempel in
Kyoto. Deze zul-
len wij in een vol-
gende nieuwsbrief met
jullie delen.

nieuwsbrief10

Taikan-ten 2022 Kyoto, Japan



Bonsaivereniging Midden Nederland | december 2022 11

Foto’s van Maarten van der Hoeven
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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 17 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


