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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 beide tokonoma’s werden tij-
dens de bijeenkomst van decem-
ber ingericht door Bruno. De grote
met een van zijn mooie cotone -
asters. In de kleine een fraaie
opstelling met een lariksje en 
een appeltje.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
Marcotteren | borrel

De grote tokonoma zal bij de bij-
eenkomst ingericht worden door
Harry van Herck. De kleine door
Ingrid Hilhorst.

Tokonoma
van januari



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:  BVMN2018www.bonsaiplaza.com

Beste leden, laat ik beginnen om
iedereen de allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar te doen toe-
komen. 
Zoals de laatste jaren bijna ge -
woon is geworden komt ook voor
deze januari nieuwsbrief mijn
stukje vanuit Japan. 
Het voelt haast als gewoon om elk
jaar het jaar te beginnen met een
aantal weken bonsaischool in
Japan. Sinds 2010 is het inmiddels
de 7e keer dat ik les mag volgen bij
meester Urushibata in Shizuoka. 
Zeven dagen per week (ja ook
nieuw jaarsdag) wordt er aan de
bonsai gewerkt. Snoeien, bedra-
den, vormen, enten, tentoonstel-
lings klaar maken, allerhande
zaken komen voorbij. Het is een
drukke periode met de Gafu Ten,
Meifu Ten en selectie voor Kokufu. 
Veel bomen moeten op en top
gemaakt worden voor de show of
de verkoop. Toch leuk om aan een
boom te werken die later op de
show staat. 

De Kokufu ga ik dit jaar helaas
niet meemaken gezien die gelijk
valt met de Trophy in België. 
Daarom heb ik dit jaar gekozen
voor de Meifu Ten en de Gafu Ten,
de grootste shohinshow van
Japan. 

Verderop in de nieuwsbrief zullen
jullie al de eerste foto’s kunnen
bewonderen. Vers van de pers
zoals inmiddels niet ongewoon is
dankzij het altijd weer prachtige
werk van Nol. 

Ik wens jullie veel leesplezier en
een leuke bijeenkomst toe. 

Ik zie hopelijk weer veel leden op
de Trophy in België. 
Meer dan waard om te bezoeken. 

Mata ne,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
19 januari zomer- en wintermarcot door Bruno Wijman

8-10 februari ‘best of’ 20 years Trophy, Limburghal te Genk
16 februari werken aan eigen boom

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

Boom van de maand
januari naaldboom

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. Iedereen die zijn contributie
betaald heeft kan bij Edith de
badge voor 2019 ophalen.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Vooruit kijkend
Alweer de eerste bijeenkomst van
2019. Naast de gebruikelijke
nieuw jaarsreceptie zal Bruno een
lezing geven over het maken van
zomer- en wintermarcotten. 
Marcotteren is een makkelijke en
snelle manier om bonsai te verbe-
teren en te vermeerderen. Je kan
op een snelle manier vanuit een
grotere bonsai shohin of mame
creëren. Tijdens deze lezing is het
ook mogelijk dit onder begelei-
ding zelf eens te gaan doen. 
Uiteraard moet er dan wel het een
en ander worden meegebracht
naast een te marcotteren loof-
boom. Zo zijn er ook een schoon
en scherp (ent)mes, draad, akada-
ma en of spagnum, stekpoeder en
een vijvermandje of plastic nodig.

Breng aankomende bijeenkomst
ook uw mooiste bonsai mee, we
zijn namelijk nog steeds op zoek
naar bonsai voor de aprilshow.
Want zonder bonsai kunnen we
geen show neerzetten.



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
Ook in januari staan er weer
mooie prijzen: Een kastanje, een
Meidoorn en een mooie Ulmus
shohin. Verder weer drie mooie

potjes, een fles mest, een potje
stekpoeder en een rol aluminium
draad. Dat wordt dus weer lootjes
kopen!
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Terugblik bijeenkomst december
We hadden in december een bij-
eenkomst die al vroeg in de maand
gepland stond omdat de Vogel -
vereniging een jubileum jaar had
en een grote vogelshow organi-
seerde.

Het is dus al weer even geleden dat
we met elkaar een gezellige mid-
dag hebben gehad met een mooie
demonstratie van Bruno op een
meidoorn. Bruno verteld altijd op
enthousiaste wijze hoe hij bepaal-
de keuzes maakt en laat dan ook
zien wat voor mogelijkheden de
boom in zich heeft om te stijlen.
Frank heeft Bruno prima geholpen
met het bedraden van de boom en
tijdens deze werkzaamheden heeft
Casper de lootjes verkocht voor de
prachtige verloting die we ook
deze keer weer hadden.

Na het bedraden heeft Bruno een
geweldige eerste stijling neergezet
waar we in de toekomst hopelijk
nog eens een blik op mogen wer-
pen zodat we kunnen zien hoe de
boom zich verder ontwikkeld
heeft.

We hopen dat iedereen weer met
veel enthousiasme het jaar in is
gegaan om mooie bomen te stijlen
die ook nog eens geschikt zijn voor
de komende tentoonstelling die al
weer gepland staat in april.
Dus neem vooral je mooiste bomen
mee, en wellicht worden ze geno-
mineerd om op de show te staan. 
Misschien zijn er ook nog leden die
ideeën hebben voor wat we op een
verenigingsmiddag  kunnen doen,
schroom dan niet om het voor te
leggen bij het bestuur. 

Het nieuwe jaar is al weer even
onderweg en via deze weg wil ik
ook iedereen een mooi bonsai jaar
toewensen.
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Foto’s van Piet Dekkers
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Gafu Ten 2019 Kyoto
Afgelopen weekend heeft de groot-
ste shohin tentoonstelling van de
wereld weer plaats gevonden in
Kyoto. Ook nu was onze razende
reporter weer ter plaatse om dit
vers van de pers in de nieuwsbrief
te krijgen. Uit de 80 foto’s die Bob
ons vanuit Japan stuurde hebben
we hier een eerste selectie
gemaakt. In volgende nummers
van onze nieuwsbrief zullen we
ongetwijfeld nog meer opstelingen
laten zien. Voorlopig
kunnen we hier
alvast van
smullen!
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek



Leersum 
zaterdag 
13 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


