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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

De grote tokonoma werd bij de
afgelopen bijeenkomst ingericht
met een uiterst fraaie bonsai van
Harry van Herck vergezeld door
een mooie Ibis en scroll van
Bruno. 
De kleine met een prachtige
mame opstelling door Ingrid
Hilhorst.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De beide tokonoma’s zullen bij de
februari bijeenkomst ingericht
worden door Bob en Nol. 
Hun opstellingen waren te zien
tijdens de Trophy te Genk.

Tokonoma
van februari



Bonsai U krijgt 10% korting in de internet -
winkel van Bonzai Plaza als u tijdens
het bestellen de  speciaal voor onze 
vereniging bestaande kortingscode
invult:  BVMN2019www.bonsaiplaza.com

Beste leden, de maand januari ligt
inmiddels weer achter ons en de
Trophy is ook weer geweest. 
Wat een show. Velen van u heb ik
er mogen begroeten en waar-
schijnlijk nog meer van jullie heb
ik er misgelopen. 
Dit soort evenementen zorgen er
altijd voor dat mijn bonsai batterij
weer aardig opgeladen wordt. 
Energie om weer nieuwe bomen
aan te pakken. 
Ideeën om de opstellingen voor
onze april show mooier te maken. 

Prachtige bomen gezien, leuke
mensen gesproken. Daar draait
zo’n evenement toch om. 

Het seizoen komt er weer aan dus
weer met frisse zin beginnen is
altijd goed. 
Hopelijk bent u ook weer net zo
enthousiast en vol nieuwe bonsai
energie, dan kunnen we er samen
weer tegenaan. 

Tot zaterdag. 
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
16 februari werken aan eigen boom
9-10 maart open dagen Lodder Bonsai

16 maart algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý
13 april simultaandemo en verenigingsshow

10-12 mei EBA in Albi, Frankrijk
11-13 mei Generation Bonsai in Neckargemünd, Duitsland

15 juni verenigings NTC |

Boom van de maand
februari winterbloeiers

maart shohin/mame
april verenigingsshow

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.

Vooruit kijkend
Komende bijeenkomst kan er weer
aan de eigen bomen worden
gewerkt.
De lente komt er alweer snel aan
dus genoeg te doen zoals een laat-
ste wintersnoei, bedraden en
vormgeven en verpotten. Denk er
wel aan dat de bomen na verpot-
ten vorstvrij gezet dienen te wor-
den. Voor diegenen die een opstel-
ling neerzetten tijdens de april-
show een mooie kans om de bon-
sai te perfectioneren.

Open dagen Lodder
In het weekend van 9 en 10 maart
organiseert Lodder Bonsai BV
weer haar jaarlijkse open dagen.
Onze vereniging zal ook aanwezig
zijn  met een stand. Tijdens deze
dagen kunnen onze leden met
40% korting hun inkopen doen.
Let er hierbij wel op dat de markt-
kramen in de grote hal hier niet
aan meedoen.
Verder is er ook geen extra korting
te krijgen op netto geprijsde
bomen, te herkennen aan een
rode prijs en door Lodder bepaalde
uitzonderingen zoals enkele
Japanse potten en boeken.
Een uitgelezen kans om voor een
mooie prijs onder andere nieuwe
bomen, akadama, draad en
gereedschappen aan te schaffen.
Op zowel de zaterdag als de zon-
dag kan er gezamenlijk om 14:30
uur worden betaald. Het is niet
mogelijk om op een ander tijdstip
deze korting te verrekenen. 
Voor de nieuwe leden, aan de lin-
kerzijde in het midden van de
markthal is een magazijnruimte
waar men gedurende de dag de in
te kopen spullen kan stallen. Let
er wel op dat je de spullen bij de
juiste vereniging plaatst. In deze
ruimte wordt ook gezamenlijk
afgerekend.
Het adres is Hugo de Vriesweg 1,
3481 JA Harmelen.



Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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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
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.

Prijs van de maand
We hebben weer mooie prijzen voor februari.
Een Ginko Biloba en een Acer campestre.
Een zak Akadama, verschillende mooie potten,
een pot Terra Fertiel, een potgaasje en wat
bonsaitijdschriften. De moeite waard om 
weer een kansje te wagen!
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Terugblik bijeenkomst januari
Nadat een ieder elkaar een mooi
bonsai jaar had gewenst werd de
middag verder ingevuld door
Bruno met een leerzame lezing
over marcotteren. Er werd door
hem aandacht besteed aan de
zomermarcot en de wintermarcot
en wat de essentiële verschillen
zijn. Later op de middag kon men
de methode toepassen op de mee-
gebrachte bomen.
Ook mochten we genieten van een
heerlijke bittergarnituur met
drankje ter gelegenheid van het
nieuwe jaar dat weer veelbelovend
wordt. Er werden weer veel lootjes
verkocht voor de verloting met zijn
mooie prijzen. Al met al weer een
geslaagde middag waarbij veel
leden aanwezig waren.
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Foto’s van Piet Dekkers
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‘best of’ 20 years Trophy te Genk
Afgelopen weekend vond in Genk
te België weer de Trophy plaats. Dit
maal alweer de 20ste. Dit evene-
ment is al jaren eigenlijk een
must-go voor iedere bonsailiefheb-
ber. Verspreid over drie grote hal-
len is er een schitterende show te
zien en zijn er bijna 100 handela-
ren die hun bonsaigerelateerde
waren aan de man proberen te
brengen. Op de show waren er ook
bomen van Midden Nederland te
bewonderen. Bob en Nol hadden
beide een mooie opstelling staan.
Daarnaast werden er het hele
weekend door demonstraties gege-
ven door wereldberoemde bonsai
artiesten. Echt wel de moeite van
de rit waard. Hier een impressie
van het evenement.

beste loofboom: Ulmus minor, Andres Alvarez Iglesias

demo’s van Masajuki Fujikawa, Ryan Neil, Vaclav Novak en Gabriel Aguadé
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek en Bonsai Empire

Bob van Ruitenbeek: shohin half rek opstelling

Nol van der Linden: shohin driepunts opstelling

beste conifeer: Pinus nigra, Jesus Valero Belmonte
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‘best of’ 20 years Trophy te Genk

lezingen van o.a. Walter Pall

beste shohin: Andy Jordan


