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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 februari 2023

De grote tokonoma werd in janu -
ari ingevuld door Michal met een
prachtige Fraxinus moyogi. 
In de kleine heeft Corrie Mudde
een mooie presentatie verzorgd
met een penjing. Het daarbij
gebruikte keramiek werd door
haar zelf vervaardigd. Corrie ver-
telde een leuk verhaal over de
opstelling.

Tokonoma
van de maand 

Beide tokonoma worden deze bij-
eenkomst gevuld met opstellingen
van Bruno. 
Een van deze opstellingen - boom,
pot, slab en scroll - is de hoofdprijs
in onze verloting !

Tokonoma
van februari

Vooruit kijkend
bonsai showklaar maken
werken aan eigen boom



De tweede bijeenkomst dit jaar zit
er weer aan te komen, en toch is er
best al wat georganiseerd, zoals de
Jin en Shari thema-avond in De
Binder door de NBV. De opkomst
was best aardig. Bruno heeft, met
hulp van Alex Straver, goede uitleg
gegeven en het nodige werk ver-
zet. Van de andere verenigingen
waren er helaas maar 3 deelne-
mers, die met een goed gevoel
naar huis gingen, veel geleerd.

Zaterdag wordt er bij ons weer
gewerkt aan eigen bomen, met de
mogelijkheid bomen tentoonstel-
ling klaar te maken voor de april-
show. Ook bomen die nog niet
geselecteerd zijn kunnen in aan-
merking komen om op de show te
staan. Deze middag komt in plaats
van de avonden die Bruno daar
altijd voor reserveerde.
Voor de hoofdprijs van de verlo-
ting deze maand is de grote toko-
noma speciaal ingericht. Alles wat
in de tokonoma staat behoort tot
deze prijs, boom, pot, accent, slab
en de scroll!

Helaas moeten wij wederom een
lid van onze vereniging missen, op
donderdag 9 februari is Henk van

den Brink overleden, hij heeft nog
zo genoten van de Jin en Shari
avond, hij zat vol energie. Wij
wensen zijn familie en vrienden
heel veel sterkte in deze moeilijke
verdrietige tijd.

Dan staat er ook de verpotochtend
bij Lodder nog op het programma,
op 4 maart kan je daar met raad
en daad bijgestaan worden door
leden van onze vereniging, geef je
dus op bij Edith. Materiaal en pot-
ten kunnen dan ook weer met kor-
ting worden aangeschaft.
Op 25 en 26 februari is er dan ein-
delijk de Trophy weer, wat echt de
moeite waard is om een bezoek
aan te brengen, een mooie show

waar ook leden van onze vereni-
ging aan mee doen en uiteraard
de zalen met handelaren, waar je
misschien juist die ene pot of
boom kunt aanschaffen.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
       18 februari  bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
 25-26 februari  The Trophy, Genk België 
             4 maart  Verpotochtend bij Lodder Bonsai  
       11-12 maart  Open huis Lodder Bonsai  
            18 maart  ALV | bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
           23 maart  thema-avond verpotten, potkeuze en presentatie
               15 april  simultaan demo en bonsaishow BVMN 
                20 mei  bonsaiveiling Midden Nederland 
                17 juni  verenigings NTC | werk eigen boom 

B0om van de maand
             februari  winterbloeiers
                 maart  shohin/mame
                    april  verenigingsshow Leersum

Vooruit kijkend
Deze bijeenkomst kan er weer
naar hartenlust aan uw eigen
bomen gewerkt worden. Ook kan
er gewerkt worden om een voor de
show geselecteerde boom alvast
tentoonstelling klaar te maken. 
Er is nog een goede reden om naar
de bijeenkomst te komen, Bruno
vult deze keer 2 maal de tokonoma
en 1 daarvan zal compleet als prijs
in de verloting gaan. We hopen u
weer te mogen ontmoeten op 18
februari.

Chauffeur
gezocht
Voor de show in april zoeken we
een chauffeur(s) met trekhaak die
de aanhanger wil halen en of
brengen op vrijdagochtend en of
zaterdag na de show. Graag opge-
ven bij Edith, e.den.ouden@live.nl
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Prijs van de maand
De absolute topprijs deze maand is de tokonoma opstelling
van Bruno die tijdens de bijeenkomst te bewonderen valt!
Verder nog een jeneverbesje op rots gedoneerd door Ron, 
2 bonsaiboeken, 4 mooie schaaltjes, een pincet, een flesje
mest, wondpasta, een harkje en drie bonsaibladen.

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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Het jaar 2023 is begonnen, en we
hadden onze eerste bijeenkomst
bij De Binder. Na het uitwisselen
van de nieuwjaarsgroet konden
we genieten van een hapje en een
drankje op de nieuwjaarsreceptie.

De twee tokonoma's werden voor-
bereid door Michal Mokrý en
Corrie Mudde. Michal presenteer-
de zijn es die hij acht jaar geleden
begon te ontwikkelen uit kweek-
materiaal. Corrie richtte een min-
der traditionele presentatie in -
een penjing-landschap geplant in
een zelfgemaakte pot. Penjing is
een traditionele oude Chinese
kunst van het weergeven van
artistiek gevormde bomen, plan-
ten en landschappen - zeer verge-
lijkbaar met Japanse bonsai.

De receptie ging gepaard met de
mogelijkheid om aan onze eigen
bomen te werken. Het is altijd
leuk om met andere bonsaivrien-
den over bomen te praten. Het
maakt niet uit of het een eenvou-
dige zaailing is of een ontwikkel-
de bonsai; er is altijd een kans om
iets nieuws te leren. De loterij zat
weer vol met leuke prijzen, die
nieuwe gelukkige eigenaren heb-
ben gevonden. De weggeeftafel
stond vol met leuke potten,
geschonken door Nol. Wat een
geweldige start van het jaar!

Terugblik bijeenkomst januari

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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Foto’s van Sander en Bianca



Zoals in mijn eerdere geschreven
stukjes al vermeld, stond er op
mijn bucket list een bezoek aan
een pottenbakker in Tokoname.
Toen we met de Shinkansen van
Tokyo naar Kyoto reden stopten
we onderweg bij de stad Nagoya
om verder door naar Tokoname te
gaan. Op het station vroegen we
bij een toeristisch punt aan een
medewerkster of er een bezoek
gebracht kon worden aan een pot-
tenbakker van bonsaipotten. Ze
ging direct iemand bellen en gaf
aan op een plattengrond waar we
werden verwacht.
Vanaf het station Tokoname is het
een klein stukje lopen naar de
start van de Pottery Footpath
waar je dmv nummers een route
kan lopen om niets te missen van
winkeltjes waar servies en potjes
worden verkocht. Tevens was er
ook een theehuisje en een muse-
um met hierin een oude oven
waar voorheen servies of potten
werden afgebakken.
Na nog wat winkeltjes te hebben
bezocht kwamen we bij het juiste
nummer aan en zagen we al pot-
ten en schalen voor de deur staan
en er stond ook nog wat bonsai
buiten. 
Mr. Kakuzan stond ons buiten al
op te wachten en na een vriende-
lijke kennismaking liepen we
naar de zolder waar zijn werk-

plaats is. Mr. Kakuzan is de 4e
generatie pottenbakkers van
Kakuzan Toen dat in 1887 is ont-
staan. Hij gaf aan al ruim 40 jaar
bonsaipotten te maken. In het
gesprek legde hij uit dat hij voor
een kleine pot een uur nodig had

om te maken en voor een grote
schaal zo’n 3 uur.
Na een uitleg over verschillende
geglazuurde en ongeglazuurde
potten en schalen was het ook
mogelijk om een schaal te kopen.
Ik koos voor een rechthoekige
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Bezoek aan Tokoname
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Foto’s van Richard Groenendaal

bruine pot in een mooi formaat.
Er was nog wel een andere mooie
grote schaal van zo’n 60 cm breed
maar die was jammer genoeg las-
tig om mee te nemen en heb ik
helaas moeten achterlaten. 
Na afscheid te hebben genomen
vervolgden we onze weg verder
langs de smalle straatjes door
Tokoname en liepen we terug
naar het station. 

Dit was tevens het laatste stukje
voor de nieuwsbrief over het

bezoek aan Japan maar we heb-
ben vóór de kerst besloten weer
een nieuwe reis te boeken waarbij
ik dan een bezoek aan Omiya
Bonsai Village ga brengen voor oa
het Bonsai Art Museum. Een
bezoek aan de tuin van Masahiko
Kimura zou ook een bijzondere
ervaring zijn. Meer hierover zal ik
wederom delen in de nieuwsbrief
na mei as.

Richard Groenendaal
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Op deze thema avond waren 16
deelnemers aanwezig; 1 uit
Apeldoorn, 2 uit Zuid Holland, 
13 uit Midden Nederland en 3
begeleiders ( Alex Straver, Bruno
Wijman en Bob van Ruitenbeek).

De voorzitter van de Nederlandse
Bonsai Vereniging Bob van
Ruitenbeek heet iedereen wel-
kom, gevolgd met uitleg over het
toepassen van Jin en Shari bij
loof- en naaldbomen door Bruno
Wijman en Alex Straver.

Het eerste deel van de avond werd
er aandacht besteed aan de uitleg
over hoe dood hout ontstaat in de
natuur, advies is kijk daarvoor
gewoon in de natuur en/of in ver-
schillende boeken.
Ook het verschil in toepassen van
Jin en Shari bij loof- of naaldbo-
men en de hardheid van de ver-
schillende houtsoorten werd
besproken.
Ook lichte Bruno nog even de
functie van de schors, bast, cambi-
um, spinthout, kernhout en merg-
hout uit en hoe men hiermee om
moet gaan bij het maken van een
Shari.

Met welk gereedschap maken we
dood hout?
Een veel gebruikt gereedschap is
de houtrotfrees van Bosch maar
het meest gebruikte freesgereed-
schap is Dremel. Advies is koop
niet die van de Lidl, want de slang
is niet veilig, de slang van Lidl
heeft Alex Straver bijna zijn leven
gekost, deze spat compleet uit
elkaar. Daarnaast gebruikt men
ook staalborsteltjes.
Alex vertelde, dat Jin en Shari een
zo natuurlijk mogelijke uitstraling
moeten hebben.
Ook kregen we uitleg over gebruik
van jin-seal en/of houtverharder
en de jin splijttang.

In het tweede deel van de avond
werd door assistentie van Bob,
Bruno en Alex geholpen bij het
toepassen van Jin en Shari bij de
meegebrachte bomen.
Bruno is bezig geweest om de
Shari van verschillende bomen te
bewerken en gaf ook uitleg waar-
om sommige handelingen gedaan
worden..
We kunnen zeggen dat het een
leerzame en gezellige avond is
geweest met dank aan Bruno,
Alex en Bob.

Hans Wolters

Thema-avond jin en shari
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Foto’s van Sander en Bianca

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2023 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Begin dit jaar was Bob in Japan
waar hij in het weekend van 6-8
januari het mekka voor de shohin
liefhebber, de Gafuten bezocht.
Al meer dan 40 jaar ontmoeten
hier kwekers, verzamelaars en
bewonderaars elkaar.

Op de tentoonstelling vindt je een
verscheidenheid aan prachtige
bonsai die zijn ingezonden voor
de mooiste bonsaishow van het
jaar. Deze miniatuurbomen beho-
ren tot de beste shohin-bonsai
van Japan en je kan wel zeggen
van de wereld. Vergeet ook niet
dat de helft van een bonsaiwerk
de pot is, dus keramische kunste-
naars kregen hun eigen moment
om te schitteren in de Modern
Miniature Flowerpot Artisan
Exhibition.

En in het verkoopdeel bieden
kwekers uit het hele land hun
zorgvuldig gekweekte shohin-
bonsai aan.

Bob maakte voor ons deze foto’s!

Gafuten 2023 Kyoto, Japan
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Gafuten 2023 Kyoto, Japan
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Gafuten 2023 Kyoto, Japan
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek



Leersum 
zaterdag 
15 april 2023
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

16


