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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 bij
de februari bijeenkomst ingericht
door Bob en Nol met een shohin
opstelling. Bob in de grote en Nol
in de kleine.
Deze opstellingen waren ook te
zien tijdens de Trophy te Genk 
en bij de open dagen van Lodder
Bonsai afgelopen weekend.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
ALV | demo Michal

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst ingericht worden
door Michal. Bob neemt de kleine
voor zijn rekening.

Tokonoma
van maart



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:  BVMN2019www.bonsaiplaza.com

Beste leden, de derde nieuwsbrief
van het jaar ligt alweer voor uw
neus. 
De open dagen van Lodder bonsai
liggen net achter ons en velen van
jullie heb ik er mogen begroeten.
Tevens heb ik weer veel nieuwe
bonsai en aanverwante artikelen
mee naar huis zien gaan. 
Dit alles met de zeer aantrekkelij-
ke korting van 40% die de firma
Lodder ons biedt. 
Een goede start van een nieuw
bonsai seizoen. 

Naast de handel was er ook een
mooie tentoonstelling te bewon-
deren met 6 opstellingen van
leden van onze vereniging. 
Nu ik het toch over een tentoon-
stelling heb mag zeker onze ver-
enigingsshow van 13 april u niet
ontgaan. 

Mocht deze datum nog niet in uw
agenda staan dan wordt het hoog
tijd want deze wilt u niet missen. 

Dan wil ik u ook nog attent maken
op de nieuwe bonsai veiling bij
Edo koi op 7 april waar altijd leuke
bonsai worden aangeboden en
wie weet gaan ze voor een nog
leuker prijsje weg. 

Als laatste nog een reminder om
de vragen die u heeft met betrek-
king tot de vergaderstukken voor-
af per mail te stellen zodat we een
terdege antwoord kunnen voorbe-
reiden en de vergadering snel
kunnen afhandelen. 

Tot zaterdag. 

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
16 maart algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý

7 april bonsaiveiling Edo-Koi
13 april simultaandemo en verenigingsshow

10-12 mei EBA in Albi, Frankrijk
11-13 mei Generation Bonsai in Neckargemünd, Duitsland

→22 juni verenigings NTC |

Boom van de maand
maart shohin/mame

april verenigingsshow
mei ‘kiest u zelf maar’
juni acers

augustus groepsbeplanting
september shohin

oktober jin en shari

Vooruit kijkend
Het is weer tijd voor de jaarlijkse
ALV (algemene leden vergade-
ring). Hier wordt het afgelopen
jaar besproken en de plannen
voor de toekomst met het budget
voor 2019 gepresenteerd.  Tevens
valt er dit jaar ook te kiezen. Voor
de kascommissie is er een nieuwe
reserve nodig en er komt een
bestuursfunctie vrij. 
Dus mocht je graag mee willen
denken en beslissen in het beleid
van BVMN kom dan aankomende
bijeenkomst langs en denk er ook
alvast over na of je meer wilt gaan
betekenen voor onze vereniging
door je kandidaat te stellen voor
de kascommissie of als bestuurs-
lid.

Na de ALV zal Michal Mokry een
demo geven. Inmiddels hoeft hij
niet meer geïntroduceerd te wor-
den maar mocht u zijn naam nog
niet kennen, hij is ons absolute
talent en heeft in 2018 de NTC van
de EBA gewonnen.

Reden genoeg om aankomende
bijeenkomst langs te komen.

Bonsaiveiling
Edo-Koi
Op 7 april is er bij Edo-Koi weer
de bekende bonsaiveiling.
De veiling begint om 14:00 uur.
Voor die tijd is er gelegenheid
tot kijken. Altijd weer de moei-
te waard!



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
We hebben weer een stel mooie prijzen voor onze
bijeenkomst! Drie mooie bomen; een appel, een
taxus en een beuk. Verder weer drie mooie pot-
jes, een snoeischaar, een rol aluminiumdraad,
een fles mest en weer wat bonsaitijdschriften.
Misschien maar weer wat lootjes kopen?
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Terugblik bijeenkomst februari
In februari stond de bijeenkomst in
het teken van werken aan eigen
bomen. De bijeenkomst werd druk
bezocht en men werkte enthou-
siast aan de meegebrachte bomen.
Ook werden er natuurlijk nuttige
adviezen over en weer uitgewis-
seld. Voor degene die geen bomen
meegenomen hadden was het
weer een gezellige middag om met
elkaar over onze gezamenlijke
hobby te praten en veel tips en
wetenswaardigheden uit te wisse-
len. 

Ook de verloting was weer een
 succes, en de prijswinnaars konden
tevreden met hun aanwinsten naar
huis gaan.

Al met al was het dus weer een
gezellige en bijzonder leerzame
middag. 
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Foto’s van Piet Dekkers



nieuwsbrief6

Open dagen Lodder Bonsai
Tijdens de open dagen was er zoals
gebruikelijk weer een mooie
show neergezet. Tussen de vele
opstellingen waren er ook een
aantal van leden van Midden
Nederland te bewonderen.
Helaas hebben we niet van alles
een foto maar deze pagina’s
geven toch een aardig beeld.

De eerste prijs voor invulling van
het thema inheemse bomen werd
gewonnen door Bruno met zijn
mooie Cotoneaster.

Tussen de stands van de handela-
ren vonden we ook die van Bas en
Casper en Edith waar weer druk
aan de promotie van onze vereni-
ging werd gewerkt. Bedankt!
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek en Sander van Oort
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Verpotochtend bij Lodder Bonsai
Op zaterdag 2 maart werd de geza-
menlijke verpotochtend bij Lodder
weer gehouden. Diverse leden
namen de gelegenheid te baat om
aan het verpotten te gaan. Het is
tijdens deze verpotochtend heel
praktisch om dan je boom te ver-
potten. Zeker als je nog wat onze-
ker bent om het op de goede
manier te doen of wat extra hand-
jes nodig hebt bij het verpotten
van een grote zware boom. En als
je nog niet het juiste schaaltje van
thuis hebt mee kunnen nemen, is
er daar wel wel een mooie schaal
te koop die dan wel passend is voor
je boom. Ook prettig natuurlijk dat
alle aankopen bij Lodder weer met
40 % korting afgerekend konden
worden. 
Bob en Casper hebben diverse
leden kunnen adviseren bij het ver-
potten van hun bomen, over hoe
een boom in de juiste stand gezet
kan worden en ook wat is toege-
staan om van de wortels af te
halen, zodat de levensvatbaarheid
niet in gevaar komt na de verpot-
ting. Na een productieve ochtend
ging iedereen weer voldaan naar
huis.


