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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 tokonoma’s stonden in decem-
ber in het teken van de lezing van
Maarten van der Hoeven. 
De grote tokonoma werd ingericht
door Maarten en de kleine door
Bob.
In beide tokonoma’s stonden dus
prachtige potjes opgesteld.

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma wordt in
januari ingericht door Michal.
In de kleine tokonoma komt een
mooie opstelling van Bob.

Tokonoma
van januari

Vooruit kijkend
3x demo | borrel



Beste leden, laat ik beginnen met
iedereen alle liefde, geluk, gezond-
heid en voorspoed te wensen voor
het nieuwe jaar. 
2020, een nieuw jaar en een nieuw
decennium, waar ik precies 10 jaar
geleden voorzitter mocht worden
van onze mooie club en dit nog
steeds met veel trots mag zijn. Dat
zelfde jaar was voor mij ook de
eerste keer dat ik naar Japan en
taishoen ( de tuin van Urushibata)
afreisde om mijn bonsai kennis en
technieken bij te spijkeren. Iets
wat ook nu weer voor de deur
staat, inmiddels voor de 9e keer.
Hoe vaker ik er kom hoe meer ik
me besef hoe veel er nog te leren
valt. 

Leren dat hebben de demonstrato-
ren van deze maand ook zeker
gedaan de afgelopen jaren. Iets
wat hun de New Talent van onze
vereniging heeft gemaakt door de
jaren heen. En in het geval van
Michal zelfs van Nederland en
Europa. Ook dit jaar gaan we weer
een NTC houden. Misschien iets
voor u? 

Verder staat er in ons nieuwe jaar-
programma denk ik een zeer geva-
rieerd aanbod voor zowel de
beginnende als de ervaren bonsai-
ist. Iets voor elk wat wils. 

Ik hoop u allen te mogen verwel-
komen zaterdag met een hapje en
een drankje. 

Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
18 januari receptie en 3x demo ntc-winnaars BVMN 

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
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
januari naaldboom

februari winterbloeiers
maart shohin/mame

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

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!

Vooruit kijkend
Deze bijeenkomst willen we ieder-
een de gelegenheid geven om
elkaar een goed en fijn bonsai jaar
toe te wensen in goede gezond-
heid voor zowel de bomen als de
bezitter ervan onder het genot van
een hapje en een drankje.
Onze NTC kandidaten Michal
Mokry, Gert Willemse en Nino
Perniciaro die allemaal een keer
op de club gewonnen hebben
gaan deze middag aan een boom
werken die straks bij de jaarlijkse
tentoonstelling gewonnen kan
worden in de verloting.
In de pauze kunt u weer lootjes
kopen voor de verloting van
januari die niet kan ontbreken op
onze verenigingsmiddag. We stre-
ven ernaar om mooie en nuttige
prijzen neer te zetten zodat de
winnaars blij kunnen zijn met
hun aanwinst. 
We denken dat het bestuur voor
het aankomend jaar weer een
interessant en afwisselend pro-
gramma heeft samengesteld.
Mocht er iemand zijn die toch iets
mist of een idee heeft waar we
een bijeenkomst mee kunnen vul-
len, laat het weten want de ver-
eniging is van en voor iedereen. 

Dus kom allemaal gezellig naar de
bijeenkomst, het beloofd weer een
leuke middag te worden



Op de verlotingstafel staan ook
tijdens onze nieuwjaarsreceptie
weer mooie prijzen te wachten.
Zoals een geweldige jeneverbes
en een mooie prunus. Verder een
zak Akadama, een rol draad, een
flesje mest en drie schaaltjes.

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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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.

In memoriam
Op 9 januari is Betty Veltman
over leden. Na een lang en
 slopend ziekbed heeft zij haar
rust gevonden.
Wij wensen Hans en zijn
familie heel veel sterkte met
dit verlies.

Het bestuur van
Bonsaivereniging Midden
Nederland.



Aan het begin van de bijeenkomst
werd Piet Dekkers door Bob
bedankt met een vriendelijk
woord en twee mooie flesjes voor
zijn vele jaren van onvermoeibare
fotografie voor onze vereniging.
Daarna kregen we van Maarten
van der Hoeven een prachtige pre-
sentatie over potten. Althans
bonsai potten. Misschien vreemd
maar op een of andere manier
vind ik het woord potten niet
overeenkomen met de functie die
het voorwerp heeft bij bonsai.
Potten doet me denken aan pot-
ten en pannen, iets alledaags,
gebruiksvoorwerpen. Niet dat
daar iets mis mee is maar we heb-
ben inmiddels gezien dat het eer-
der een kunstobject is dan een
alledaags object. Afgelopen jaren
heb ik menig bonsaiïst ontmoet
die eerder verzamelaar van bon-
saipotten zijn dan bonsaiïsten. Dit
geeft in mijn beleving weer dat
het toch meer een kunstobject is
dan een houder voor de bonsai.
Maar hoe noemen we het dan?
Schaal, ... houder... ? Misschien
maar niet te moeilijk doen en
gewoon meegaan met de ‘meute’
... Tot dat ik een betere naam heb
blijf ik maar bij bonsaipot.

Zoals ik begon met dit stukje was
het een prachtige presentatie over
bonsaipotten. Leuk om de tokono-
ma's gevuld te zien met mooie (en
waardevole) potten. Het verhaal
met de begeleidende foto's gaven
een goed beeld van heden en ver-
leden van de Japanse productie en
stijlen. Hmmm ... misschien weer
een hobby erbij ... klassieke potten
verzamelen, zelf eens pottenbak-
ken ... ik zal het maar niet met
mijn thuisfront delen. Ik denk
niet dat ze net zo enthousiast zijn.
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Terugblik bijeenkomst december
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Foto’s van Piet Dekkers en Sander van Oort



Lodder Bonsai en
Hoka-en Bonsai Studio



Minoru Akiyama

masterclass/boombespreking

Bonsaivereniging Midden Nederland en
Bonsaivereniging Apeldoorn organiseren 
op 4 maart 2020 van 19.30-22.30 uur 
een  masterclass/boombespreking door 
Minoru Akiyama uit Japan. 
Akiyama san is een tweede generatie bonsai
professional uit de Yamanashi prefectuur uit
Japan. Hij heeft een 6 jarige opleiding gehad
en afgerond onder de bekende bonsai mees-
ter Kunio Kobayashi. 
Op de leeftijd van 29 was hij de jongste
 persoon die ooit de prime minister award
won van de Sakufu-ten, de hoogste eerbetui-
ging voor een professioneel bonsai artiest.
Hij staat bekend om zijn verfijnde werk en is
zeer goed thuis in verschillende soorten
bomen. 
De vertaling van deze avond wordt verzorgd
door Maarten van der Hoeven.

Een avond die u niet mag missen!
Toegang voor de leden van 

Midden Nederland en Apeldoorn 
is geheel gratis. 

Ook andere leden aangesloten bij 
de NBV zijn van harte welkom voor de 

toegangsprijs van € 20,00. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, maak dan 

€ 20,00 over op: nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden Nederland

en geef u op via: e.den.ouden@live.nl

De avond wordt gehouden in De Binder,
Hoflaan 29 te Leersum



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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