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Beide tokonoma waren tijdens de
bijeenkomst gevuld met opstellin-
gen van Bruno. 
De opstelling in de grote tokono-
ma was door Bruno beschikbaar
gesteld als de hoofdprijs in de ver-
loting van februari!
De gelukkige winnaar, John
Bosma, ging met een mooie prijs
naar huis.

Tokonoma
van de maand 

In de kleine tokonoma dit keer een
opstelling van Marian met de
boom van Gert die ook ter herin-
nering aan Gert op onze aprilshow
te zien was.
In de grote tokonoma een opstel-
ling van Piet Kramer.

Tokonoma
van maart

Vooruit kijkend
ALV
bonsai showklaar maken
werken aan eigen boom



Op het moment dat we dachten dat
het voorjaar ging beginnen, wer-
den we getrakteerd op een aantal
koude dagen, met sneeuwbuien tij-
dens het open huis bij de Fa.
Lodder. Op deze dagen, die weer
zeer goed bezocht zijn, kon iedere
vereniging met 40% korting alles
op bonsai gebied weer aanvullen.
Een verscheidenheid aan kraam-
pjes, voor elk wat wils. Een mooie
bonsai show, waar Nol van der
Linden, met een mame opstelling,
in de prijzen is gevallen. Dit evene-
ment is voor de 23ste keer gehou-
den, weer met dank aan de Fa.
Lodder, die iedere bonsai liefhebber
een warm hart toedraagt. Zo had-
den we de week voor het open huis
een verpotochtend ook bij de Fa.
Lodder. Naar hartenlust konden we
rommel maken, potten uitzoeken
die je nodig had, akadama aan-
schaffen als je te kort kwam, ook
allemaal weer met een aantrekke-
lijke korting. Bruno, Simon de Boer,
Hans Wolters en ik waren er om te
helpen. Een flink aantal bomen zijn
klaar voor het nieuwe seizoen! 
Donderdag 23 april is er de thema-
avond NBV in de Binder, waar we
weer onder leiding van Bruno gaan
verpotten, uitleg krijgen hoe te ver-
potten, wat voor grondmengsel we
nodig hebben, en waarom we moe-
ten verpotten, welke pot keuze en
hoe te presenteren. Er is nog plaats,

geef je op bij Edith,
e.den.ouden@live.nl, kosten van de
avond zijn 5 euro. We hopen dat
ook andere verenigingen hierbij
aanwezig zullen zijn.
De laatste dagen van maart zijn
altijd druk met de voorbereidingen
voor de aprilshow, zorgen dat alles
op rolletjes loopt, zijn er voldoende
bomen, hebben we genoeg vrijwil-
ligers, wie willen surveilleren,
schema’s maken, is er voldoende
mos, accentplantjes, tafels, de
opbouw van de show, de prijzen
regelen, daar heeft Michal zijn cre-
ativiteit in uit kunnen leven, ik
moet nog de sokkeltjes maken,
kortom teveel om op te noemen.
Maar eerst a.s. zaterdag de club-
middag, beginnen met algemene
ledenvergadering, en daarna wer-
ken aan eigen bomen en tentoon-
stelling klaarmaken. Ik hoop vele
van jullie zaterdag weer te zien.

Casper

nieuwsbrief2

Van de voorzitter

Belangrijke data
            18 maart  ALV | bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
           23 maart  thema-avond verpotten, potkeuze en presentatie
     24-25 maart  open dagen BonsaiPlaza, Boskoop
               15 april  simultaan demo en bonsaishow BVMN 
                20 mei  bonsaiveiling Midden Nederland 
                17 juni  verenigings NTC | werk eigen boom 

B0om van de maand
                 maart  shohin/mame
                    april  verenigingsshow Leersum

Vooruit kijkend
Op de komende bijeenkomst
wordt weer de algemene leden -
vergadering gehouden, ook het
financieel verslag zal dan worden
besproken. Voor velen soms een
minder interessante bijeenkomst
maar wel noodzakelijk natuurlijk. 

Nadat de vergadering is afgelopen
kan er weer naar hartenlust aan
uw eigen bomen gewerkt worden
en ook kan er gewerkt worden om
geselecteerde bomen tentoonstel-
lings klaar te maken. 
We hopen u allen te mogen ver-
welkomen en dan gaan we er
weer een gezellige en nuttige mid-
dag van maken.

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!
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Prijs van de maand
Ook in maart weer leuke prijzen:
twee mooie pre-bonsai, twee
leuke bonsaiboeken, drie mooie
potjes, een snoeischaar, een setje

grondschepjes en drie flesjes
Plagron. Alga bloom, pk 13-14 en
Alga grow.

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.

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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Ook tijdens de kortste maand van
het jaar vond op de derde zaterdag
de nieuwste bijeenkomst van onze
bonsai club plaats, en het was een
groot succes.

Bruno bereidde beide tokonoma
opstellingen voor het evenement
voor. De eerste toonde een kifu
opstelling van Cotoneaster dam-
meri en Cotoneaster horizontalis.
Hoewel deze twee soorten erg op
elkaar lijken, werden de bomen in
compleet verschillende stijlen
gepresenteerd die elkaar perfect
aanvulden. Het was dan ook geen
verrassing dat dezelfde opstelling
slechts een week na onze bijeen-
komst een fantastische nominatie
kreeg bij de Trophy.

In de grotere tokonoma doneerde
Bruno een buxusboom, samen
met alle accessoires, als hoofdprijs
voor onze loterij. Dit was onge-
twijfeld een van de factoren die
hebben bijgedragen aan de record-
opkomst op de bijeenkomst.

Tijdens het evenement hadden de
leden de mogelijkheid om aan
hun eigen bomen te werken en
deze voor te bereiden op de
komende aprilshow. Dit bleek een
groot succes, met ongeveer tien
extra bomen die werden geselec-
teerd voor de show.

Al met al was de bijeenkomst een
geweldige gelegenheid voor onze
leden om hun vaardigheden en
passie voor bonsai te tonen, en we
kijken al uit naar onze volgende
bijeenkomst.

Terugblik bijeenkomst februari
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Op 11 en 12 maart hield Lodder
Bonsai voor de 23ste keer het jaar-
lijks open huis. 
Op zaterdag was er een Q&A sessie
met Peter Chan waarbij mensen
hun eigen bonsai konden mee-
brengen en Peter om advies kon-
den vragen. Op zondag werd een
mooie demonstratie gehouden
door de bekende bonsaimeester
Jan Culek. 
Tijdens deze open dagen konden
onze leden bij Hoka-En weer zowel
op zaterdag als op zondag met 
40% hun inkopen doen.

In de Hoka-En Bonsai Studio was
een exclusieve tentoonstelling met
bijzondere bonsai uit privécollec-
ties. Van Midden Nederland ston-
den vier opstellingen van  Bruno,
een opstelling van Michal en een
van Nol. De eerste prijs Bonsai was
voor Teunis Jan Klein met een
prachtige Acer palmatum en Nol
kreeg de eerste prijs Shohin.

Natuurlijk was er ook nu weer een
markt van standhouders met bon-
sai-gerelateerde artikelen en
kunst, handwerk en Japanse lek-
kernijen. Dus alle ingrediënten
voor een mooie dag uit voor ieder-
een die van bonsai houdt.

Open huis Lodder Bonsai

eerste prijs Shohin

eerste prijs Bonsai
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers
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Verpotochtend bij Lodder Bonsai
Op zaterdag 4 maart werd weer
onze verpotochtend bij Lodder
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 verpotten.

Zeker als je nog wat onzeker
bent om het op de goede manier

te doen of wat extra hand-
jes nodig hebt bij het ver-

potten van een grote zware
boom. En als je nog niet het

juiste schaaltje van thuis hebt mee
kunnen nemen, is er daar altijd
wel wel een mooie schaal te koop
die dan wel passend is voor je

boom. 

Ook prettig natuur-
lijk dat alle aanko-

pen bij Lodder weer
met 40 % korting

afgerekend
konden  worden. 

Bruno, Casper, Simon en anderen
hebben onze leden goed kunnen
adviseren bij het verpotten van
hun bomen. Bijvoorbeeld over hoe
een boom vastgezet en in de juiste
stand gezet kan worden. Welke pot
het meest geschikt is. Maar ook
hoeveel de wortels gesnoeid kun-
nen worden.

Na een productieve ochtend ging
iedereen weer voldaan naar huis.

Foto’s van Sander en Bianca
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Op 25 en 26 februari werd er in
Genk na een afwezigheid van twee
jaar wegens corona, weer de
Trophy gehouden. Veel van onze
leden reisden dus weer af naar
België. Een aantal van onze leden
participeerden ook in de show. Zo
zette Michal bijvoorbeeld zijn win-
nende Buxus van de show in sep-
tember neer. Bob presenteerde een
prachtige shohin opstelling ter
nagedachtenis aan zijn overleden
leermeester Nobuishi Urushibata.
Bob won met de opstelling twee
prijzen: tweede prijs shohin en de
Bonsai Art award. 
Bruno kreeg voor zijn schitterende
display van twee cotoneasters, die
we tijdens onze laatste bijeen-
komst nog in de tokonoma hadden
staan, een fantastische nominatie.

Verder kon iedereen natuurlijk
weer naar hartelust inkopen doen.
De echte liefhebbers konden ook
nog twee dagen doorbrengen in de
congreszaal om daar de demo’s van
diverse beroemde bonsai artiesten
bij te wonen!

Weer een uiterst interessant week-
end voor iedereen die de moeite
nam om naar Genk af te reizen.

Throphy 2023 Genk Foto’s van Riccardo Marchi
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Throphy 2023 Genk
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Foto’s van Sander van Oort en Bianca Landers



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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