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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 in janu -
ari ingericht door Michal met een
yamadori Larix.
In de kleine tokonoma stond een
mooie opstelling van Bob met een
bloeiende Prunus mume die hij
even bij BonzaiPlaza geleend had.

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma wordt in
februari ingericht door Nol met
een shohin opstelling. In de kleine
komt een mooie literaat van Frank
Oosthoek.

Tokonoma
van februari

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom



Beste leden, een nieuwe nieuws-
brief ligt weer voor uw neus. Vers
van de pers en heet van de naald
kunnen we het zeker weer noe-
men. Verderop in de nieuwsbrief
vind u namelijk al een preview
van de 94e Kokufu Ten die nu nog
bezig is. Uw razende reporter of
eigenlijk reporters waren aanwe-
zig om alvast een voorproefje te
verzorgen van deze niet te missen
tentoonstelling. Het is moeilijk
voor te stellen dat het al de 94e
keer is dat dit gehouden wordt. 
Dit jaar was het contrast tussen de
geweldige stukken op de show en
de bomen van vroeger helemaal
duidelijk aangezien ook het foto -
album van de eerste show er lag. 
Deze boeken waar we een aardige
collectie van in onze bibliotheek
hebben geven een goed beeld van
de ontwikkeling van de bomen
door de jaren heen.  
Van onze eigen tentoonstelling
wordt geen boek uitgegeven maar
de nieuwsbrieven puilen regelma-
tig uit met mooie foto’s en er
wordt een dvd van de show
gemaakt elk jaar. Ook daar is goed
te zien dat we prachtige bomen
hebben en de kwaliteit groeiende

is. Het mooie van onze show is dat
u geen 2000 euro hoeft te betalen
om er te mogen staan. Er zijn zelfs
nog wat plaatsjes te vergeven dus
ik zou zeggen, maak er gebruik
van en neem uw mooiste bomen
mee naar de bijeenkomst. wie
weet worden ze geselecteerd. 
Wilt u uw opstelling nou eens op
een andere manier aan iedereen
tonen, denk dan eens aan de toko-
noma die elke maand te vullen
zijn. Ook hier zijn nog mogelijkhe-
den voor het lopende jaar. Ik kan
het aanraden want je ziet je boom
toch op een heel andere manier
dan in de tuin en wat is er nou
mooier dan dat te delen met gelijk
gestemden. Vervoeg u hier voor bij
Casper, dan is er vast een mouw
aan te passen. 
Gezien Nino en ik de belangrijke
taak hebben nog meer beeldmate-
riaal te maken voor de volgende
nieuwsbrieven zijn wij helaas niet
aanwezig bij de bijeenkomst maar
willen we iedereen wel alvast een
fijne middag toewensen vanuit
Japan. 

Sayonara, 
Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
15 februari werken aan eigen boom 

29 feb - 1 mrt The Trophy 2020, Genk, België
4 maart boombespreking Minoru Akiyama ('s avonds)

7-8 maart Open huis Lodder Bonsai,Harmelen
21 maart algemene ledenvergadering

5 april Edo Koi bonsaiveiling
18 april bonsaishow en simultaan demo BVMN
16 mei workshop en lezing Mark en Ritta Cooper (hele dag)

6-7 juni Bonsai van het westen

Boom van de maand
februari winterbloeiers

maart shohin/mame
april verenigingsshow

Kijk op bonsainederland.nl voor een volledige agenda
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Van de voorzitter

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

Vooruit kijkend
Op het moment dat ik dit stukje
schrijf heb ik een heerlijke middag
in de tuin doorgebracht.  Ik hoef
jullie niet te vertellen dat de ‘win-
ter’ op zijn zachts gezegd zacht is.
En twee keer het woord zacht in
een zin is geen verschrijving.  De
appel, japanse peer en larixzaai-
lingen beginnen leven in de knop-
pen te laten zien. Ik ben bang dat
er nog een nachtvorst komt (kort
of lang) die er voor zorgt dat mijn
‘kinderen’ een klap krijgen.
Gelukkig weet ik ook dat de
natuur daar ook rekening mee
heeft gehouden en dat het vaak
niet het einde van de plant bete-
kent. Afwachten dus. Mijn gedach-
ten dwalen inmiddels al weer
naar alles wat ik met mijn bonsai
zal gaan doen. Inmiddels zijn er
diverse zaalingen groot genoeg
om een groepsbeplanting te gaan
vormen en heb ik weer zin in de
lente omdat ik dan weer lekker
met de bonsai aan de slag kan. 
Gelukkig staat de februari-bijeen-
komst in het teken van werken
aan eigen bomen. Dit is dus een
mooie dag om de ‘eerste’ werk-
zaamheden van het nieuwe jaar te
gaan doen. Ik zie het als een voor-
bode van de lente met de daarbij
behorende taken zoals verpotten
en andere werkzaamheden. Ik zal
een aantal starters meenemen om
aan te gaan werken. Ik hoop dat
jullie ook het een en ander mee-
nemen zodat het een mooie mid-
dag wordt.



Op de verlotingstafel dit maal o.a.
een Appel van Ruud John, een
Ligustrum die door Bruno werd
uitgezocht, drie mooie schaaltjes,
een pot Terra Fertiel en een potje
wondpasta.
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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
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.

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2020 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!



De eerste verenigingsmiddag van
het nieuwe jaar werd door veel
leden bezocht. Deze middag werd
gebruikt om elkaar de beste wen-
sen voor het komende jaar toe te
wensen. En met een hapje en een
drankje, aangeboden door het
bestuur, was dat een gezellige
bezigheid. 

Onze winnaars van de vereni-
gings NTC’s van de laatste jaren,
Michal Mokry, Gert Willemse en
Nino Perniciaro gaven deze mid-
dag een demo op drie jeneverbes-
sen welke straks bij de jaarlijkse
tentoonstelling in april gewonnen
kunnen worden in de grote verlo-
ting. Het werden drie mooie 1ste
stylingen.
In de pauze kon men weer lootjes
kopen voor de verloting die
natuurlijk niet kan ontbreken op
een verenigingsmiddag. Ook deze
keer  was het weer gelukt om
mooie en nuttige prijzen neer te
zetten, zodat de winnaars blij
kunnen zijn met hun aanwinst.
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Terugblik bijeenkomst januari
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Foto’s van Sander van Oort



Lodder Bonsai en
Hoka-en Bonsai Studio
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Foto’s van Bob van RuitenbeekKokufu Ten 2020 Tokio
Op dit ogenblik vind de Kokufu Ten
weer plaats in Tokio. Ook nu was
onze razende reporter weer ter
plaatse om dit vers van de pers in
de nieuwsbrief te krijgen. Uit de
vele foto’s die Bob ons vanuit Japan
stuurde hebben we hier een eerste
selectie gemaakt. In volgende num-
mers van onze nieuwsbrief zullen
we ongetwijfeld nog meer opste-
lingen laten zien. Voorlopig kun-
nen we hier alvast van smullen!



Leersum 
zaterdag 
18 april
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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