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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 grote tokonoma was tijdens  
de bijeenkomst van januari door
Wim Janssen met een indrukwe-
kende spar ingericht. 
En ook de kleine tokonoma was
weer mooi ingericht. Ditmaal met
een mooie  shohinopstelling van
Emil Wanningen.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
Werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens  
de bijeenkomst van februari inge-
richt worden door Bruno met de
Larix die hij de vorige bijeenkomst
zo weergaloos gestyld had.
In de kleine tokonoma komt een
shohin opstelling van Ruud
Simons met een schitterend iepje. 

Tokonoma
van februari



Beste leden, op het moment van
schrijven zit ik al weer 6 weken in
Japan. Wat is het toch heerlijk om
hier te zijn als je verknocht bent
aan de bonsaikunst. 
De eerste dagen al de Gafu Ten
mogen bezoeken, waar jullie al
van hebben kunnen meegenieten
en nu net de Kokufu bezocht. 
Beide shows zijn de beste ter
wereld in hun klasse. 
De Gafu op shohin gebied en de
Kokufu over het geheel gezien. 
Elke boom is weer om te water-
tanden. Daarom ook in deze
nieuwsbrief een heleboel lekkers
om naar te kijken. 
Naast het bezoeken van deze
shows is de voornaamste reden
van mijn bezoek toch het kunnen
werken aan een hoop mooie
bomen. Meer ervaring op doen en
steeds wat bij leren. 
Gewerkt word er zeker, 7 dagen
per week minimaal 10 uur per dag
maar mij hoor je niet klagen. 

Voor jullie staat de komende bij-
eenkomst al weer voor de deur en
de afgelopen weken zijn ook voor
jullie niet bonsailoos geweest. 
De januari bijeenkomst en de
Noelanders Trophy er achteraan
waar veel leden zijn geweest. 

Ik ga hier nog even genieten. Een
fijne bijeenkomst gewenst en tot
de open dagen van Lodder. 

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
17 februari werken aan eigen boom

10 + 11 maart open dagen Lodder
17 maart ALV en demo Michal

21 april simultaandemo en verenigingsshow
19 mei verenigings ntc | werken aan eigen boom

15-16 sept. Nederlandse Bonsai Show, Hazerswoude-dorp

Boom van de maand
februari winterbloeiers

maart shohin/mame
april verenigingsshow

Vooruit kijkend
De komende bijeenkomst kunnen
we aan onze eigen bomen werken.
Uiteraard kan er onderling advies
worden uitgewisseld en kennis
overgedragen. Andere ogen zien
vaak nieuwe mogelijkheden in
bomen die de eigenaar nog niet
gezien heeft. Gezamenlijk werken
aan eigen bomen is dus naast
gezellig ook zeer leerzaam.
We zitten echter wel met een uit-
daging qua ruimte. Dit keer zitten
we namelijk in de vergaderzalen
aan de straatkant. Deze ruimte
begint echt aan de krappe kant te
worden door de steeds drukker
bezochte clubmiddagen. We wil-
len iedereen dan ook vragen om
geen enorm grote bomen en zeker
niet te veel bomen mee te bren-
gen zodat iedereen genoeg ruimte
heeft om aan zijn of haar bomen
te kunnen werken. De bibliotheek
en de winkel zullen dit keer in de
kleine hal geplaatst worden zodat
er meer ruimte vrijkomt in de
zaal. Laat je hier echter niet door
weerhouden en kom langs, neem
een boom mee en ga lekker aan de
slag. Misschien een uitgelezen
kans om aan je boom voor de april
show te werken.

Tevens willen wij iedereen eraan
helpen herinneren dat de open
dagen bij Lodder er weer aan
staan te komen. De open dagen
worden dit jaar op zaterdag 10 en
zondag 11 maart gehouden bij
Lodder in Harmelen. Tijdens deze
dagen kunnen leden van onze ver-
eniging met 40% korting inkopen
doen. Dus heb je nog grond,
gereedschap, potten ed nodig of
ben je juist op zoek naar nieuwe
bomen kom dan zeker langs op
een van deze dagen. Er kan tussen
14:00 en 14:30 uur gezamenlijk
worden afgerekend met de kor-
ting van 40% dus zorg ervoor dat
je op tijd bent om te betalen.

Bonsaikalender
Het jubileumjaar werd in decem-
ber afgesloten met een leuk
present je voor de leden, een mooie
maandkalender op A3 formaat. 
Op elk maandblad wordt een
mooie boom van onze vereniging
in de schijnwerpers gezet. Op de
kalender zijn alle belangrijke bon-
sai-data al ingevuld. De leden die
de kalender nog niet hebben kun-
nen deze op de komende bijeen-
komst, zolang de voorraad strekt,
ophalen bij Edith.
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Hét item van de verloting is deze
maand een Larix. Dezelfde Larix
die Bruno tijdens de januari
 bijeenkomst op verrassende wijze
vorm gaf en bovendien ook nog
eens in een mooie pot van Kai
Sperling zette. Reden genoeg dit-
maal om eens een mooie kans te
wagen bij de verloting!
Verder zijn er weer een fraaie mei-
doorn, wat mooie potjes, mest,
mestzakjes, wondpasta, een boek
en wat tijdschriften te winnen. 

Er zijn plannen om in het voorjaar
bij Lodder in Harmelen op een
zaterdagochtend in verenigings-

verband bonsai te gaan verpot-
ten. Iedereen is welkom en er zijn
geen kosten aan verbonden. Je

kunt uiteraard alles wat je nodig
hebt, zoals potten, draad, gaas en
grond, zelf meenemen maar het
is ook mogelijk om bij Lodder nog
het een en ander aan te schaffen.
Zeker voor onze leden die nog
niet zoveel ervaring hebben met
verpotten een prima gelegenheid
om wat hulp te krijgen. Meld je
hiervoor bij Oscar Ramos aan als
je hier graag aan meedoet. Wij
weten dan of hiervoor voldoende
belangstelling is om het definitief
te gaan organiseren. Wacht niet
te lang om je op te geven want
het voorjaar staat al voor de deur!
Je bereikt Oscar via e-mail:
bonsaimiddennederland@ziggo.nl

Verpotten bij Lodder?
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Prijs van de maand
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De eerste verenigingsmiddag van
het nieuwe jaar stond in het teken
van elkaar de beste wensen voor
het komende jaar toe te wensen,
met een hapje en een drankje aan-
geboden door het bestuur. Het was
weer een gezellige drukte met veel
leden waaronder een aantal nieu-
we gezichten, die we hartelijk wel-
kom heten in de vereniging. Ook
hebben we kunnen genieten van
een prachtige demo van Bruno, die
een mooie larix had meegenomen
uit het bos. Iedereen heeft adembe-
nemend zitten kijken en luisteren
naar zijn uitleg hoe hij  bepaalde
keuzes heeft gemaakt en waarom.
In de pauze was er weer gelegen-
heid om lootjes te kopen voor de
prachtige prijzen uit de verloting.
Na de verloting heeft Bruno de
inmiddels, met hulp van Michal,
bedraadde larix voor de eerste keer
gestyld met de mededeling dat hij
het thuis verder zal afmaken.
Tijdens de demo zette zette hij de
boom nog in een mooie ronde pot
van Kai Sperling. De boom is te
zien in de tokonoma van de
komende verenigingsdag.
Wij willen Bruno bedanken voor
zijn demo en uitleg en enthousias-
me om ons allemaal weer te voor-
zien van nuttige informatie.

Terugblik bijeenkomst januari
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Foto’s van Piet Dekkers



April 2016… de demobomen voor
de simultaandemo van de afde-
lingshow van Bonsaivereniging
Midden Nederland staan klaar. Er
waren genoeg bomen om uit te
kiezen maar deze Fagus sylvatica
werd mij toebedeeld, prima toch
om je eerste demo mee te doen.
Voor de show hebben Bruno en ik
samen de bomen nader bekeken
en besproken welke stappen er
gemaakt moesten worden.
Spannend hoe het gaat verlopen
want is de boom wel interessant
genoeg voor de simultaandemo,
zitten de takken wel op de juiste
plaats enz. enz... ‘Tuurlijk’ zei
Bruno… ‘Geen probleem, gaat hele-
maal goed komen’, maar één ding
was wel duidelijk ‘jij gaat heel
druk zijn met bedraden Frank’. Na
ruim drie uur bedraden was het
moment gekomen om de takken te
gaan zetten. Aangezien ik mijzelf
nog niet ervaren genoeg vond om
deze stap zelf te ondernemen had-
den we afgesproken dit gezamen-
lijk te doen... beter veilig en safe
voor de boom dan hem verprut-
sen… toch?

Na de eerste styling op de afde-
lingshow besloten wij om de boom
ook te gaan verpotten aangezien
de wortelvoet paste zonder verder
ingrijpen. Dit gaf als bijkomend
voordeel dat de boom zich nu nog
beter kon ontwikkelen. Ook deze
onderneming gaf verder geen pro-
blemen en de Fagus herstelde zich
goed van alle ontberingen. 
Wij besloten in het voorjaar van
2017 om hem in een passende pot
te zetten waar hij in de toekomst
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Leren van een demoboom



nog beter tot zijn recht zal komen,
en het geluk bracht mij in de gele-
genheid om een bijzondere pot
van Jürgen Hilken te kopen, een
bijzondere pot voor een even bij-
zondere boom. 

Begin december 2017 hebben
Bruno en ik de derde styling in
twee etappes gedaan en nu, 14
januari 2018, 1,5 jaar na zijn eerste
styling overdenk ik bij het zien van
de boom in zijn huidige verschij-
ning de tijd dat die herstellende
was van zijn eerste lijfstraffen van
een beginnend bonsaiïst. In het
afgelopen voorjaar maar ook de
zomer hebben we prachtig groen
blad en groeiontwikkeling gezien,
en ontwikkeling van zijn primaire
en secondaire taksetting, maar ook
de eerste tertiaire vertakkingen
zijn al zichtbaar en dat na pas 1,5
jaar… Wauw! ‘De juiste dingen
doen’… wie heeft dit niet gehoord…
Bruno zegt dit keer op keer en tja
ik kan er niet omheen, deze boom
is hier wel het bewijs van. Oké, oké
eerlijk is eerlijk er zijn zeker nog
verbeterpunten welke de boom tot

een nog hoger niveau zullen gaan
brengen, maar zeg nou zelf, pas 1,5
jaar bezig en dan al dit bereikt...
Gaaf toch. Blij dat ik er van kan en
mag genieten… Dank Bruno.

Frank Oosthoek
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Onze razende reporter Bob maakte
van zijn verblijf in Japan gebruik
om een fotoreportage van de
Kokufu Ten te maken. Het betreft
hier het eerste deel van de show.
Gehouden van 8-11 februari. 
Op de 12e worden alle bomen
gewisseld en staan vanaf 13-16
weer nieuwe bomen. 
Jammer dat wij er niet bijzijn maar
we kunnen in ieder geval 
wel van de foto’s 
genieten!

92e Kokufu Ten
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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92e Kokufu Ten
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Bonsai van onze leden
Naast de reportages in onze
nieuws brieven van shows met
schitterende bomen, zijn hier toch
ook wel weer wat foto’s op zijn
plaats van bomen van onze eigen
leden. Soms gewoon neergezet op
een tafel bij onze bijeenkomsten,
soms in vol ornaat in een tokono-
ma. Sommige klaar voor een show
(die in Japan niet zouden mis-
staan), sommige die nog even te
gaan hebben. Maar altijd weer
mooi om te zien. Geniet ervan!

Foto’s van Piet Dekkers



Leersum 
zaterdag 21 april 2018
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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