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nieuwsbrief januari 2023

De tokonoma’s tijdens onze bij-
eenkomst in december werden
ingericht door Frank en Gerard.
Frank richtte de grote tokonoma
in met zijn prachtige Larix die we
op verschillende shows al konden
bewonderen. 
In de kleine zette Gerard  een
mooie mame opstelling neer.
Beide opstellingen waren weer
een genot om te zien!

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma zal in januari
gevuld worden door Michal. 
In de kleine gaat Corrie Mudde
een presentatie verzorgen.

Tokonoma
van januari

Vooruit kijkend

nieuwjaars
receptie
werk aan
eigen boom



Allereerst een goed en gezond jaar
toegewenst. Onze bonsai zullen
moeten wennen aan het verander-
de klimaat, de tijd van verpotten
ligt zowaar bijna in de winter.
Door de hoge temperaturen lopen
sommige bomen al uit. Op dit
moment regent het zo vaak en
veel, dat je beter waterplanten kan
kweken.
Helaas is Ruud John vlak voor de
kerst overleden, Ruud is jaren lang
secretaris geweest van onze ver-
eniging, een van onze oudste
leden. Samen met Edith hebben
we Ruud naar zijn laatste rust-
plaats in Amsterdam begeleid, een
plekje naast zijn zo geliefde Ans.
Het verenigingsjaar begint zoals
gewoonlijk met een hapje en een

drankje en een praatje. Ook is er
de mogelijkheid om aan je bomen
te werken, met of zonder advies
van je mede bonsaiïsten. Voor de
mensen die er vorige maand niet
waren, hebben we nog een kalen-
der klaar liggen, met mooie plaat-
jes en handige tips seizoen gericht.
Met veel energie en inspiratie door
Anita gemaakt en met adviezen en
tips van Nol in elkaar gezet.
Bomen meenemen deze zaterdag,
voor elk doel bijvoorbeeld de april-
show selectie of eventueel kleine
correcties of gewoon omdat het
zo’n mooie boom is, en iedereen
daarvan mag genieten. Ik hoop
vele van jullie zaterdag weer te
mogen begroeten.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
         21 januari  nieuwjaarsreceptie | werk eigen boom 
         25 januari  thema-avond jin en shari
       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 BVMN 

B0om van de maand
              januari  naaldboom
             februari  winterbloeiers
                 maart  shohin/mame

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

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!

Vooruit kijkend
De komende verenigingsmiddag
staat in het teken van de start van
2023, een mooie gelegenheid om
een ieder onder het genot van een
hapje en drankje weer een mooi
jaar toe te wensen. Het wordt een
informele middag waar een ieder
die het leuk vind om aan zijn
eigen boom te kunnen werken
weer  de gelegenheid krijgt. Ook
willen wij u vragen om eens naar
uw collectie bomen te kijken, er is
misschien wel een boom die u in
de tokonoma zou willen plaatsen?
Laat het ons vooral weten, dan
kunnen we met u samen bespre-
ken wanneer de beste gelegenheid
hiervoor is. 
Er is een mooie Bonsai kalender
gemaakt door Anita, met hulp van
diverse leden, als u deze nog niet
ontvangen heeft in december kunt
u deze de komende bijeenkomst
bij Edith ophalen.
We hopen u allen weer te mogen
ontmoeten op de bijeenkomst.

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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Prijs van de maand
De prijzen zijn deze maand tijdens
onze nieuwjaarsborrel zeker de
moeite waard om weer eens wat
lootjes te kopen. 
In de loterij staat bijvoorbeeld een
prachtige Koreaanse haagbeuk.
Maar daarnaast ook nog vijf
mooie bonsai schalen, twee bon-
sai boeken, een zak Kiryu, een
draadtang, een flesje mest en drie
bonsai tijdschriften.
En de lootjes kosten maar 50 cent!

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.



4 nieuwsbrief

In december hadden we onze laat-
ste bijeenkomst van 2022. Net als
in november moesten we wat
dichter bij elkaar blijven, maar dit
keer niet vanwege de locatie in de
horeca maar omdat we maar de
helft van het theater konden
gebruiken.

De twee tokonoma's werden inge-
richt door Frank en Gerard. Frank
presenteerde zijn lariks - een boom
die al gescoord had op de tentoon-
stellingen. Deze boom ziet er
zowel in de zomer als in de winter
geweldig uit en toont elk jaar
meer en meer verfijning. 
We zijn uitstekende mame van
Nol gewend, maar hij is niet de
enige met geweldige bomen in
deze categorie. De kleine tokono-
ma werd gevuld door Gerard, die
in samenwerking met Nol een
prachtige mame display presen-
teerde.

Het volgende punt in het pro-
gramma was een demo van
Michal. Michal liet een transfor-
matie zien van zelfgekweekte
lariks naar bonsai. Lariks is een
zeer gemakkelijke en veelzijdige
soort om aan te werken. Een pot-
looddikke zaailing kan in een paar
jaar een dikke stam ontwikkelen
en de flexibele takken zijn heel
gemakkelijk te vormen met draad.

De loterij was dit keer weer erg gul
want Nol schonk een hele mooie
presentatie tafel die zijn gelukkige
eigenaar vond. Wat een geweldig
einde van het jaar!

Terugblik bijeenkomst december
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Foto’s van Sander en Bianca



Wat al lang op mijn (Japanse)
 bucketlist stond was een bezoek
aan Shunkaen Bonsai van Kunio
Kobayashi in Edogawa Tokyo. En
vandaag ging dat gebeuren. Het
zou mooi zijn als hij zelf aanwezig
zou zijn maar ik ging er ook van-
uit dat hij misschien op reis was
elders in het land of daarbuiten.
Bij binnenkomst werden we ont-
vangen door een jongeman uit
PortoRico die daar de opleiding
mocht doen. Hij liet de oudste
Juniperus van 1200 jaar oud zien
en daar tegenover stond de duur-
ste bonsai in het museum, een
Pinus met een waarde van 1 mil-
joen US dollars. Beide natuurlijk
pracht exemplaren.
Na deze rondleiding van de tuin
werden we overgedragen aan zijn
senpai Jin, een jonge bonsaimees-
ter in opleiding en al 12 jaar in
dienst. Hij vertelde over de
opbouw van verschillende tokono-
ma en liet meerdere opstellingen
zien in het traditioneel Japanse
huis. Tevens werd de privé collec-
tie van oude Chinese en Japanse
schalen van Kobayashi zelf
getoond. Na de uitgebreide rond-
leiding vroeg ik of Kobayashi van-

daag aanwezig was. Jin gaf aan
dat hij aanwezig was en zeker tijd
zal vrijmaken voor een bezoek
met ons vieren waarna we een
kopje matcha thee kregen. 
Vanwege het 20 jarig bestaan van
het museum is er een nieuw boek

samengesteld over bonsai, suiseki,
schalen en tafels. Deze wilde ik
wel graag hebben. Op dat
moment kwam hij net binnen
waarna hij vroeg of ik mijn naam
op wilde schrijven zodat hij dit in
het boek kon schrijven en tevens
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Shunkaen Bonsai Museum Kunio Kobayashi
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Foto’s van Richard Groenendaal

te signeren met zijn handteke-
ning en stempels.
Jin gaf aan dat er  een gelimiteer-
de bonsaischaal uit is gekomen
ook vanwege het 20 jarig bestaan
gemaakt door de pottenbakker
Sharaku uit Saitama. Deze heb ik
toen ook maar aangeschaft. Je
bent er nou toch ;-)

Na de thee vroeg ik aan Kunio
Kobayashi of ik op de foto mocht
en dat deed hij uitgebreid. Eerst
met de gehele familie en toen
samen met mij en zijn gesigneer-
de boek.
Na nog wat filmpjes en foto’s te
hebben gemaakt van de tuin gin-
gen we tevreden weg en was het
tijd voor een lunch vlak bij het
museum. Het was de bedoeling
dat we de volgende dag naar
Tokoname zouden gaan met als
doel een pottenbakker te zoeken
en daar hopelijk ook wat te
kopen. Het resultaat hiervan lezen
jullie de volgende keer.

Richard Groenendaal
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Bonsaituin Daito ku-ji tempel Kyoto
In deze nieuwsbrief de beloofde
foto’s die Maarten van der Hoeven
voor ons maakte in de schitteren-
de tuin bij de Daito ku-ji tempel in
Kyoto. Daitoku-ji is een ommuurd
tempelcomplex in het noorden
van Kyoto. De tempel is het voor-
naamste heiligdom van de Rinzai-
scholen. In Japan staat de tempel
ook bekend als Ryūhōzan, ver-
noemd naar de gelijknamige berg
waarop het is gebouwd. Het tem-
pelcomplex beslaat een gebied
van 23 hectare.
Niet iedereen is in de gelegenheid
dit soort tuinen te bezoeken. Maar
hier kunnen we in ieder geval de
foto’s bewonderen. Geniet ervan!
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Foto’s van Maarten van der Hoeven



De Taikan-ten is een van de toon-
aangevende Bonsai-tentoonstel-
lingen in Japan, met een onge-
looflijk hoog niveau aan Bonsai-
bomen. Het vindt elk jaar in
november plaats in de stad Kyoto.
Op verzoek van Bob heeft
Maarten van der Hoeven van
BonsaiPlaza, die ten tijde van de
show in Japan was, voor publica-
tie in onze nieuwsbrief een aantal
schitterende foto’s van opstellin-
gen op de show gestuurd. Hier het
tweede deel. 

Maarten hartelijk bedankt! 
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Taikan-ten 2022 Kyoto, Japan
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Foto’s van Maarten van der Hoeven



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
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