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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 per jaar.
Informatie over lidmaatschap zijn ver-
krijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

De grote tokonoma was in mei
ingericht door Bob met een bo om
van Lars de Liefde die nu verzorgd
wordt door Bruno.
In de kleine tokonoma stond een
mame opstelling van Nol.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
boomkeuring Bruno
& verenigings ntc

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in juni ingericht wor-
den door Nancy met haar prijs-
winnende den.

De kleine wordt gevuld door Ruud
met een mooie mame opstelling.

Tokonoma
van juni



Beste leden, voor jullie ligt al
weer de laatste nieuwsbrief voor
de zomer. 
Wederom een dubbeldik nummer
zodat er voldoende te lezen is tij-
dens lange autoritten, vliegreizen
of lekkere vrije middagen. 
Ik zal zelf helaas niet aanwezig
zijn tijdens de bijeenkomst dus
wil ik via deze weg alvast ieder-
een een fijne vakantie toe wen-
sen.  Voor de mensen die thuis
blijven een heerlijke zomer. 

Het bestuur heeft ook niet stil
gezeten, het programma voor na
de vakantie is ook weer een heel
stuk ingevuld en zal zeker inte-
ressant zijn voor iedereen. 

Dan rest mij nog om de deelne-
mers van de NTC enorm veel suc-
ces te wensen. Wie weet waar het
toe kan leiden? 

Nederland, vertegenwoordigd
door Dan Snipes, is dit jaar win-
naar geworden tijdens de EBA. 
Wie weet volgend jaar weer een
nederlandse winnaar! 
Een gezellige middag gewenst. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
18 juni boomkeuring door Bruno en verenigings ntc
23 juni thema-avond speciale technieken 

door Bruno Wijman in De Binder
25 juni bonsaishow Bonsaivereniging Apeldoorn
27 juni masterclass suiseki Bonsaivereniging Brabant

juli geen bijeenkomst, vakantie
20 augustus werken aan eigen boom

17 september probleembomen door Bruno 
22 september thema-avond stijl & (on)zuiverheden 

door Bruno Wijman in De Binder
15 oktober lezing Pieter van Uden, kweken van bonsai 

19 november werken aan eigen boom 
17 december demo en boombespreking door Marc Noelanders 

vanaf 11.00 uur !

Boom van de maand
juni acers

augustus shohin
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Vijf van onze leden gaan de komen-
de bijeenkomst strijden om de titel
New Talent. Wie van hen zal onze
vereniging in het najaar vertegen-
woordigen bij de landelijke NTC?
Succes allemaal.
Aan de andere leden willen we vra-
gen om hun mooiste Bonsai mee te
nemen voor de initiatie keuring. Bij
voorkeur wordt de boom opgesteld
als bij een show, dus op een tafel en
met accessoires. Hiervoor worden
tafels vrijgehouden langs de schuif-
wand.
De boom en evt. opstelling zal door
Bruno en nog een aantal personen
onder de loep worden genomen, en
worden beoordeeld. Dit zal zeker
weer een leerzame middag worden!

Op maandagavond 27 juni houdt
Bonsaivereniging Brabant een
masterclass Suiseki.
Deze avond wordt verzorgd door
Karl Wetzler, voorzitter van de
Eerste Nederlandse Suiseki Club.
De avond start om 20.00 uur.
Informatie en aanmelden voor
deze avond bij Henk Langens,
bonsaiverenigingbrabant@ziggo.nl
De entree is gratis.

Masterclass
Suiseki

Op zaterdag 25 juni zal Bonsai -
vereniging Apeldoorn weer haar
clubtentoonstelling houden, dus
mocht in de buurt zijn, dan ben je
welkom. De entree is gratis.

Bonsai show
Apeldoorn
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Prijs van de maand Cursussen
Basis en gevorderde

Voor alle leden van Bonsai vereni-
ging Midden Nederland is er nu
de mogelijkheid om met korting
te kopen via internet. 
Een uitgebreid en snel leverbaar
assortiment van alles wat u maar
nodig heeft bij uw hobby. 

Het werkt heel simpel. Ga naar: 
www.bonsaiplaza.com
Stop alles wat u hebben wilt in
uw winkelmandje en tijdens het
bestellen vult u de speciaal voor
onze vereniging bestaande kor-
tingscode BVMN2016 in. 

U krijgt dan 10% korting op alle

artikelen. Exclusief speciale aan-
biedingen. Bovendien krijgt onze
vereniging ook nog eens 5 % over
het bedrag, dus zo steunt u onze
vereniging nog eens extra! 

Boven € 100,- word het gratis ver-
zonden, eronder betaald u € 4,95
verzendkosten. 
Ga snel een kijkje nemen en doe
er uw voordeel mee. 

Nieuwe bonsaiwinkel

De prijzen mogen er weer zijn
deze maand: Een schitterende
prunus, een mooie larix en een
leuk iepje. Daarnaast nog vier
mooie schaaltjes, wat bonsaitijd-
schriften en een flesje visemulsie.
Dus wat let je? Waag eens een
gokje! Je steunt er ook je vereni-
ging nog mee!

In het najaar zullen er weer cursus-
sen worden gegeven onder leiding
van Bruno Wijman.
Er zal, door het grote aantal nieuwe
leden, ook een beginnerscursus
worden aangeboden. Bij deze
beginnerscursus wordt, door het
werken aan een startersboom, de
basisbeginselen van bonsai ge -
leerd. Zo leert men oa het onder-
houd, vormen en bedraden.
De beginnerscursus wordt gehou-
den op de (donderdag)avond van 25
augustus, 15 september, 13 oktober,
27 oktober en 17 november. De kos-
ten voor deze vijf avonden zijn 
€ 100,- inclusief een startersboom.
Voor de meer gevorderde leden zijn
er weer werkavonden. Tijdens deze
avonden kan er onder begeleiding
van Bruno Wijman aan eigen
bomen worden gewerkt.
Deze werkavonden zijn op donder-
dag 8 september, 29 september, 20
oktober, 10 november en 24 novem-
ber. De kosten voor deze vijf avon-
den bedragen € 75,-

Voor beide cursussen geldt dat de
avonden starten om 19:30 en eindi-
gen rond 22:00.
Bij zeven deelnemers of minder
worden de cursussen gehouden bij
Bruno thuis in Wijk bij Duurstede
en bij meer dan zeven in de Binder
in Leersum. Definitieve locatie
wordt bekend gemaakt zodra de
inschrijvingen rond zijn. Men dient
zelf materiaal zoals gereedschap-
pen en draad mee te nemen. 

U kunt zich aan melden bij Oscar
Ramos imramos@hotmail.com en
door het verschuldigde bedrag over
te maken op IBAN: NL64 INGB
0006 5603 36 tnv Bonsai Vereni -
ging Midden Nederland. Graag
aanmelden voor 1 augustus en ver-
melden aan welke cursus u gaat
deelnemen.
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In mei kon er on der leiding van
Gerard van Roekel (accent) potjes
worden gemaakt. Er deden zo’n 7
leden mee en na een korte uitleg
van Gerard werd er al snel creatief
gekleid. Iedereen was, soms met
wat hulp van Gerard, bezig om
mooie potjes te vormen. De een
maakte ze klein, de ander wat gro-
ter en weer een ander maakte wat
vrijere vormen zoals bijvoorbeeld
een boomstammetje. De gemaakte
potjes werden aan het eind van de
middag door Gerard mee naar huis
genomen waar hij ze laat drogen
en gaat bakken. We laten jullie
weten wanneer ze klaar zijn, dan
kunnen de deelnemers een glazuur
uitkiezen waarna de potjes nog
moeten worden afgebakken. Het
duurt dus nog even voordat we het
eindresultaat kunnen bewonderen.
De andere leden konden aan hun
eigen bomen werken wat ook in
groten getale werd gedaan.
Iedereen was lekker druk met z’n
eigen boom bezig of besprak de
mogelijkheden met andere leden.
Er werden zoals gebruikelijk tijdens
deze bijeenkomsten weer veel tips
en trucs met elkaar gedeeld. Het
was een druk bezochte gezellige
middag waarbij ook een aantal
nieuwe leden aanwezig was. 

Terugblik bijeenkomst mei
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Foto’s van Piet Dekkers
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Manifestatie 16 april: de show Foto’s van Piet Dekkers
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beste shohin-mame
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beste loofboom
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Manifestatie 11 april: de show

publieksprijs

Foto’s van Piet Dekkers
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beste naaldboom
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Manifestatie 11 april: de show Foto’s van Piet Dekkers
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In het voorjaar van 2014 wilde een
collega van zijn buxusbollen af.
Bij hem in de tuin zag ik 10 bollen
staan met een hoogte èn breedte
van ongeveer 1 meter. Ik zag dat
van één exemplaar alle takken uit
dezelfde dikke stam kwamen. Dus
zag ik er een mooie bonsai in. Ik
heb de bol gekocht en gerooid. Tot
grote ontzetting van de collega
kortte ik de bol vervolgens in tot
ongeveer 20 centimeter hoogte.
Zijn groencontainer zat direct vol.
Ik heb de buxus in een grote plas-
tic pot met potgrond gezet en hij
begon meteen weer uit te lopen.
Vervolgens heb ik hem een jaar
met rust gelaten.
De stam was iets smaller onder
de plek waar de takken ontspro-
ten. Daarom heb ik in mei 2015 de
buxus gemarcotteerd. Dicht onder
het breedste deel van de stam heb
ik een ring van ruim één cm uit
de bast gesneden en daarboven
wortelhormoonpoeder aange-
bracht. Ik heb bovenop de grond
in de plastic pot een laag grove
akadama aangebracht. Vervol -
gens heb ik die akadama steeds
vochtig gehouden. 
In het najaar van 2015 waren er al
behoorlijk veel wortels ontwik-
keld, maar ik heb toch maar
gewacht tot mei 2016 om de stam
door te zagen. Er zaten toen rond-
om de stam wortels met lengtes
van 5 tot 15 centimeter. 
Ik heb de buxus voor het doorza-
gen eerst gesnoeid omdat hij toen
nog stevig in de pot stond.
De buxus is voorlopige opgepot in
een rechthoekige pot.
￼
Het kan een hele mooie bonsai
worden in klompstijl (kabudachi)
met 6 stammen, een stamdikte
van 9 tot 13 cm en een hoogte (nu)
van 40 cm. 

Simon de Boer

Buxus marcot stads-yamadori
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Op zaterdag 28 mei werd er in het
Pinetum te Hilversum de planten-
markt ‘Stoer in de schaduw’ ge -
houden, dit jaar met een Japans
tintje.
Bonsai vereniging Midden Neder -
land was die dag vertegenwoor-
digd met een stand om onze ver-
eniging op deze manier onder de
aandacht te brengen van de
bezoekers.
Uiteraard werd de stand weer
bemand door Edith en Casper den
Ouden, deze maal met hulp van
Ton de Lange. Hartelijk dank alle
drie!

BVMN stand Pinetum Hilversum

Op 23 juni is er wederom een
mooi onderwerp. Dit om gehoor
te geven aan het verzoek van
bezoekers van voorgaande avon-
den. Zijn er nog andere verzoeken
laat mij dat weten.
Het onderwerp voor vanavond is
(speciale) technieken. De meeste
technieken zijn bij iedereen be -
kend (b.v. bedraden, snoeien, ver-
potten, bemesten etc. etc.). De bij-
zondere technieken – b.v. splijten
(van tak, stam en wortelvoet), het
extreem buigen, jin en shari een

niveau hoger brengen, het gebrui-
ken van offertakken of speciale
ent- en marcotteer methoden –
worden vaak angstvallig verme-
den. Ook de diepgang van het
snoeien van ‘lastige’ soorten kun-
nen eventueel aan de orde komen.
Ook voor deze avond geld dat het
een interactieve avond is. Dat
betekend dat wij de avond met
elkaar voor elkaar vullen.
Er is ook weer de mogelijkheid 7
tokonoma opstellingen te maken.
Voorkeur is om het onderwerp

van de avond te gebruiken. Dit is
natuurlijk geen noodzaak. Geef
via de mail brunocora@zonnet.nl
aan of je hier gebruik van wilt
maken en of je hier spullen voor
nodig hebt. Deze opstellingen
worden besproken en door de
aanwezige (aspirant) keurmees-
ters gekeurd.
De avond start om 19.30 uur en
eindigt om 22.30 uur. Dit in de
Binder in Leersum.

Groet, Bruno Wijman

Thema avond (speciale) technieken


