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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 in december inge-
richt met de larix die Bart
Verstappen enige jaren geleden
op onze bijeenkomst vormde. 
De boom heeft het door wortel-
problemen moeilijk gehad maar
ontwikkeld zich nu mooi!
In de kleine tokonoma stond een
opstelling van Bruno met een
Pyracantha Golden sun en een
mooie Zelkova serratta.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
Demo Bruno | borrel

De grote tokonoma zal tijdens  
de bijeenkomst van januari door
Wim Janssen met een spar inge-
richt worden. 
De kleine tokonoma met een
 shohinopstelling van Emil
Wanningen.

Tokonoma
van januari



Beste leden, Japan, het land waar
bonsai groot geworden is. 
Nou ja, in spreekwoordelijke zin
dan tenminste. Zeker als we het
over mame en shohin hebben. 
Verderop in de nieuwsbrief kun-
nen jullie genieten van een eerste
fotocollage van deze kleine groot-
heden. 

Ik ben natuurlijk niet alleen in
Japan om naar de tentoonstellin-
gen te kijken maar vooral om te
leren en dat gaat doormiddel van
het aan de mooiste bomen te
mogen werken. Ronduit genieten
dus, 7 dagen per week van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat. 
Hoe meer je er aan werkt hoe eer-
der je het onder de knie krijgt. 
Dat kan ik jullie dus ook van harte
aanbevelen. Veel oefenen, snoeien,
bedraden, vormen. Gewoon probe-
ren. Leen een mooi boek in de
bibliotheek en kijk hoe een goede
bonsai er uit ziet. Hoe meer je er
ziet hoe meer je door krijgt wat je
moet doen om dat te bereiken. 
Is je bonsai al zo ver. Neem hem
dan mee naar de bijeenkomst en
wie weet word ie geselecteerd
voor onze april show. 

Rest mij vanaf deze niet al te
slechte plek jullie allen nog het
allerbeste te wensen voor het
nieuwe jaar. 
Ik zeg, we maken er weer een
mooie van. 

Sayonara. 
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
20 januari nieuwjaarsborrel en demo Bruno

3 + 4 februari Noelanders Trophy - Genk, België
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

Boom van de maand
januari naaldboom

februari winterbloeiers
maart shohin/mame

april verenigingsshow

Vooruit kijkend
Er is alweer een nieuw jaar begon-
nen zodat we alweer in het jaar
2018 leven. We zullen tijdens de
bijeenkomst in januari, inmiddels
traditiegetrouw, weer een demo
krijgen van Bruno Wijman. Bruno
neemt hiervoor een mooie naald-
boom mee. 
Uiteraard houden we ook weer de
jaarlijkse nieuwjaarsborrel waar-
bij we onder het genot van een
hapje en drankje met elkaar het
nieuwe jaar mogen inluiden. 
Ook kunnen we weer in het aan-
komende jaar tijdens de pauze
lootjes kopen voor de verloting
waarbij er altijd weer mooie prij-
zen te winnen zijn. Verder hopen
we op een goed en succesvol bon-
sai jaar, met in april onze eigen
bonsaishow in Leersum die elk
jaar grootser en beter wordt en de
vele nominaties en prijzen die we
regelmatig tijdens andere shows
mogen winnen. Tot slot hoopt het
bestuur voor aankomend jaar een
schitterende landdag te organise-
ren. We denken dat het bestuur
voor het aankomend jaar weer
een interessant en afwisselend
programma heeft samengesteld.
Mocht er iemand zijn die toch iets
mist of een idee heeft waar we
een bijeenkomst mee kunnen vul-
len, laat het dan weten want de
vereniging is van en voor ieder-
een!

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. Als u nog geen badge heeft
kunt u die nog ophalen bij Edith
tijdens de bijeen komsten.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Contributie
De contributie voor het jaar 2018 is
verhoogd met 1 2,50 en bedraagt
nu 1 47,50. Als u nog niet betaald
hebt, maak het bedrag dan nu
s.v.p. snel over op ons gironummer 
nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland, of betaal  contant aan
de penningmeester op de bijeen-
komst in Leersum. 



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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Bonsaikalender
Het jubileumjaar werd in decem-
ber afgesloten met een leuk
present je voor de leden. Het be -
treft hier een maandkalender op
A3 formaat, klaar om een plekje
bij u aan de muur te vinden. En
dat plekje is ook wel verdiend vin-
den wij. Op elk maandblad wordt
een mooie boom van onze vereni-
ging in de schijnwerpers gezet. Op
de kalender zijn alle belangrijke
bonsai-data al ingevuld. De leden
die de kalender nog niet hebben
kunnen deze op de komende bij-
eenkomst, zolang de voorraad
strekt, ophalen bij Edith.

We beginnen het jaar weer met
mooie prijzen: Twee mooie door
Ruud John gedoneerde bomen;
een kastanje en een chaenomelis.
Vier potjes, een flesje mest, een
snoeischaar en weer wat bonsai-
tijdschriften.
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Prijs van de maand

Met gepaste trots kunnen wij
mededelen dat tijdens het afgelo-
pen keurmeestersexamen van de

Nederlandse Bonsai Vereniging
drie van onze leden een diploma
hebben behaald en zich keur-

meester volgens de NBV mogen
noemen. 
Hier zijn wij als vereniging
natuurlijk erg blij mee. 

Bob had het keurmeesters diplo-
ma TAP (technisch analytische
punten keuring) reeds eerder
behaald en heeft nu het diploma
voor esthetisch keurmeester
mogen ontvangen. 
Nancy en Ron hebben tijdens dit
examen hun TAP keurmeesters
certificaat behaald. Tevens heeft
Nancy tijdens de NBV show bij
Lodder Bonsai ook haar esthetisch
keurmeesterschap behaald. 

Gefeliciteerd

Keurmeestersexamen NBV
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Bart Verstappen was in december
weer eens op bezoek bij ons op de
vereniging. Altijd weer een mooi
moment om naar uit te kijken. Dit
keer heeft hij een demo gegeven op
een Jeneverbes. Omdat het nogal
een groot exemplaar was vroeg hij
Michal Mokrý om te assisteren.
Tijdens de demo, terwijl Michal
druk bezig was met het maken van
jin en shari, besprak hij een paar
bomen die hij in eerdere demo’s bij
ons had gestyled. Een daarvan
stond voor de gelegenheid in de
grote tokonoma. Dit was een zeer
mooie Larix waarbij hij het publiek
vroeg wat verder nog een goede
voorkant zou kunnen zijn en even-
tuele andere mogelijkheden. 
Erg mooi en leerzaam om te zien
dat er in een bonsai vaak meerdere
mogelijkheden zitten. Op een zeer
heldere manier liet hij ons mee-
denken bij het maken van de keu-
zes in optimale stand en voorkant.
Na 3 uur stond er weer een prach-
tig gestylde Jeneverbes. 
Er was voor alle aanwezige leden
ook nog een leuke verassing af te
halen in de vorm van een schitte-
rende kalender als afsluiter van
het jubileumjaar. 
Wat een mooie en zeer leerzame
laatste bijeenkomst van 2017.

Terugblik bijeenkomst december
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Foto’s van Piet Dekkers
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43e Gafu ten Kyoto
Afgelopen weekend heeft de groot-
ste shohin tentoonstelling van de
wereld weer plaats gevonden in
Kyoto. Ook hier was onze razende
reporter weer ter plaatse om dit
vers van de pers in de nieuwsbrief
te krijgen.

Veel kijk plezier. 
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek



Winter. Korte dagen, lange avon-
den. Hier en daar nog een blad aan
een boom. Tijd voor een wande-
ling. Of ik wil of niet, als er bomen
staan moet ik er naar kijken. Oude
bomen. Indrukwekkend, groots, op
het oog onaantastbaar. Of krom,
met afgebroken takken, soms
zichtbaar hol van binnen, gete-
kend door de tijd, maar toch met
telkens weer ergens nieuwe uitlo-
pers. Op nieuwer terrein staat jong
groen, zaailingen. Rank, sierlijk,
Ogenschijnlijk kwetsbaar. Maar
wat is oud, wat is jong?

Zestien december was de laatste
bijeenkomst van het jaar van Bon -
sai vereniging Midden Nederland.
Bart Verstappen liet zien hoe wabi
sabi uit een wat oudere, gehaven-
de tuin jeneverbes naar boven te
halen: versterk de uitstraling van
oude wonden, maak jin en shari
van takken die niet meer nodig
zijn, bescherm stugge oudere tak-
ken met raffia alvorens ze lang-
zaam en voorzichtig te buigen,
gebruik de soepele jongere takken
om de rest van de vorm in te vul-
len. Kernboodschap: heb respect
voor de boom en heb geen haast.
Laat de boom je de weg wijzen. Als
je sneller gaat dan de boom dan
riskeer je de gezondheid van de
boom en duurt het langer om de
boom zich tot bonsai te laten ont-
wikkelen in plaats van korter. 

De rit naar Leersum was anders
dan anders. Net als de middag zelf.
Frans was er niet bij. 

Frans had een hekel aan de winter,
de steeds korter wordende dagen,
de nattigheid, de kou. Hij genoot
van bonsai, van het maken van
zijn bonsai. Veel van zijn boompjes
had hij als zaailing uitgegraven in
zijn omgeving, zijn tuin, of de tuin
van de gemeente. Andere had hij

zelf gezaaid. Een enkele gekocht, of
van de loterij van Midden Neder -
land. Aan sommige van zijn
bomen werkte hij al vijftien of
twintig jaar. Tijdens de demo van
Bart herkende Bruno de iep achter
in de zaal meteen: ‘de iep van
Frans?’ Aan andere boompjes was
Frans pas net begonnen, zoals de
meidoorn die hem eerder dit jaar
te beurt viel tijdens het 40-jarig
jubileum van de vereniging. In het
voorjaar zou hij hem gaan marcot-
teren, met nog een paar andere
van zijn bomen. Volop plannen,
wachtend op het lengen van de
dagen, het voorjaar, om weer aan
de slag te kunnen met verpotten.

Frans is al in het vorige millenni-
um met bonsai begonnen, met
Bruno en Johan van Francken -
huyzen, eerst in Tricht en Wijk bij
Duurstede. Toen zijn mobiliteit
minder werd werkte hij vooral
thuis aan zijn bonsai, op dinsdag-
avonden en zaterdagen met een
clubje gelijkgestemden bij Johan in
Tricht. Als het maar even kon ging
hij mee naar de BVMN bijeenkom-
sten in Leersum.

Na een onverwacht en kort ziekbed
is Frans op 12 december 2017 over-
leden. We wensen Anneke, de kin-
deren en kleinkinderen sterkte
met het verlies van Frans, en veel
goede herinneringen aan de uiter-
lijk intussen wat oudere en enigs-
zins gehavende mens die zich van
binnen nog steeds vijfentwintig
voelde.

Harry van Herck
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Frans van Lingen Herinneringen

de iep van Frans


