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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten zijn miv 2018 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 grote tokonoma was tijdens de
bijeenkomst in oktober mooi
ingericht door Bob met een Pinus
thunbergii en een Chaenomeles
chojubai. In de kleine stond een
opstelling van Martin Bonvie met
een Ulmus parvifolia. Het tafeltje
met daarin een mooie scroll dat
Martin gebruikte had hij zelf
gemaakt en zag er perfect uit.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

Beide tokonoma’s zullen tijdens  
de bijeenkomst van november
ingericht worden met bomen van
Bruno Wijman.

Tokonoma
van november

40jaar



Beste leden, zoals jullie in de afge-
lopen nieuwsbrief reeds hebben
gelezen ben ik momenteel in
Japan. De rondreis ben ik begon-
nen in Tokyo aangezien daar de
Shuga-ten niet geheel toevallig
plaats vond. Met de razende repor-
ter pet op heb ik weer een flink
aantal mooie foto’s gemaakt van
deze show. Een kleine preview is
al verderop in deze nieuwsbrief te
vinden. 
Voor wie niet weet wat de Shuga-
ten is een kleine uitleg. 
Het is de grootste shohin tentoon-
stelling van het noordelijke deel
van Japan, gehouden in de green-
club in Tokyo ueno. 
Hier word ook de kokufu markt
gehouden in februari. 
De grootse shohin show van heel
Japan, de Gafu-ten word begin
januari gehouden in Kyoto. 
Daar hebben jullie in de nieuws-
brief van begin dit jaar van kun-
nen genieten en ik kan alvast ver-
klappen dat dit in 2018 niet anders
zal zijn. 
Momenteel ben ik in Kyoto om de
Thaikan-ten te bezoeken. 

Ook de foto’s van deze show zullen
in een volgende nieuwsbrief
gedeeld worden. Genoeg moois
om weer naar uit te kijken. 

De zaterdag na de bijeenkomst is
het weer bonsai tijd. 
Nu bij de firma Lodder bonsai
waar de Nederlandse bonsai show
en niet te vergeten de New talent
contest van de NBV word gehou-
den. Waar Michal onze eer gaat
verdedigen en gaat strijden voor
de overwinning. 
Komt allen om hem aan te moedi-
gen, onze mooiste bomen te bekij-

ken en misschien wel een mooi
koopje op de kop te tikken. 
Deze dag zijn alle buiten bonsai
met 40% korting en er zijn ook
extra aanbiedingen die nog lager
geprijsd zijn. 

Ik wens jullie een fijne bijeen-
komst de 18e en tot 25 november
bij Lodder. 

Veel bonsai plezier, Bob San. 
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Van de voorzitter

Belangrijke data
18 november werken aan eigen boom
25 november End of year sale bij Lodder met nbv show en ntc
16 december demo Bart Verstappen

20 januari nieuwjaarsborrel en demo
17 februari werken aan eigen boom

17 maart ALV
21 april simultaandemo en verenigingsshow
19 mei NTC | werk aan eigen boom

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld

januari naaldboom
februari winterbloeiers

maart shohin/mame
april verenigingsshow

Vooruit kijkend
Komende bijeenkomst wordt een
informele middag in het teken
van werken aan eigen bomen. Een
ieder kan weer tijd besteden aan
het snoeien, vormen of schoon-
maken van zijn boom. 
Je kan ook gewoon gezellig langs
komen op de middag om een
praatje te maken met de andere
leden of iemand helpen met het
 kijken naar de mogelijkheden hoe
hun boom te stijlen of het geven
van advies bij de werkzaamheden. 
Tussendoor is er weer een prachti-
ge verloting gepland, zoals altijd
kunnen er mooie en nuttige prij-
zen gewonnen worden.
Ook staat Bas er met zijn winkel-
tje om iedereen die interesse
heeft te voorzien van curiosa en
benodigdheden op bonsai gebied.
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Prijs van de maand

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:  BVMN2017

Ook deze maand weer mooie prij-
zen: Een paar bomen waaronder
een mooie Acer, drie potjes, een
flesje mest en weer wat bonsai-
tijdschriften.

Draag de badge
We willen natuurlijk graag onze
bijeenkomsten in De 
Binder op tijd beginnen. 
Dus het is fijn als u op 
tijd kunt komen. Maar we 
willen ook graag iedereen 
bij naam noemen, dus draag 
uw badge met ledenkaart svp
zichtbaar. Als u nog geen badge
heeft kunt u die nog ophalen 
bij Edith tijdens de bijeen -
komsten.

Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

www.bonsaiplaza.com
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In oktober was Martin Bonvie weer
bij ons op bezoek. Hij gaf niet
alleen een demo maar had voor de
gelegenheid ook de kleine tokono-
ma ingericht met een ulmus.
Hiermee gaf hij op een mooie
manier aan dat bonsai voor elk
budget haalbaar is mits men de
juiste dingen doet. Zo was de
ulmus een marcot rest stuk van
een ‘lastige’ boom. De tafel had hij
zelf gemaakt. Dit was echt een
mooi prijstechnisch contrast met
Bob’s opstelling in de grote tokono-
ma. 
Voor de demo had de vereniging
een overgebleven NTC-boom, een
jeneverbes ter beschikking gesteld.
Martin maakte zelf de keuzes en
legde duidelijk uit waarom hij tot
deze keuzes kwam en wat zijn toe-
komstvisie voor de boom zou zijn.
Tijdens het bedraden kwamen er
veel leden rond de tafel en er wer-
den veel vragen gesteld waarop
Martin zijn kennis deelde met de
belangstellenden. Het was echt
mooi om te zien hoe de leden bijna
letterlijk aan zijn lippen hingen.
Na ongeveer 3 uur had Martin
weer een zeer mooie bonsai weten
te creëren van het startmateriaal.
Het was een uiterst leerzame demo
met zeer mooi eindresultaat.

Terugblik bijeenkomst oktober
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Foto’s van Piet Dekkers
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Na fotografisch verslag te hebben
gedaan van de Bonsai-San show in
Saulieu, reisde onze razende repor-
ter af naar Japan.
Daar bezocht hij de Shuga-ten in
Tokio. Hier kun je de absolute top
in shohin bewonderen. 
In dit nummer een eerste foto -
grafische indruk van de show die
onze reporter via internet bij ons
bezorgde. In volgende afleveringen
van deze nieuwsbrief mag u nog
meer foto’s verwachten.

Shuga-ten Tokio
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Het werd niet zomaar een bezoek.
Het werd een belevenis. 
En het was ook niet zo maar een
pottenbakker, maar het was Kai
Sperling in Wesel, waar we moch-
ten komen.

Met 14 personen (in 4 auto’s) verza-
melden we bij het atelier van Kai
aan de Neustrasse 48 in Wesel. Een
prettige afstand vanuit Nederland. 
Kai Sperling is meestal alleen aan
het werk in zijn atelier, en ons
bezoek bracht hem derhalve
behoorlijk uit zijn comfortzone ver-
telde hij. Toch heeft hij beslist
talent voor het geven van een
workshop.

Bij binnenkomst
keken we eerst

eens goed om ons
heen. Achterin het

atelier/winkel was
de grote gasoven die

ochtend geopend en
nog heet (>150°C), maar de

potten hadden zo veel uitstraling,
dat de eerste potten al gekocht wer-
den door Gert, Bruno en Rijn. Verser
dan vers uit de oven.
Kai legde uit dat gas hem de mooi-
ste resultaten gaf. De plek in de
oven bepaalt hoe de pot eruit komt,
dus tussen de potten in dezelfde
oven zijn altijd verschillen, wat de

aantrekkingskracht vergroot (maar
de reproduceerbaarheid lastiger
maakt).
We werden aan het werk gezet en
kregen ieder een bolletje witte klei.
Kai deed het voor en wij maakten
allemaal ons eigen duimpotje:
gewoon je duimen in de kleibol en
vandaaruit naar buiten werken, tot
de gewenste grootte en wanddikte.
Daarna in vorm brengen. Geen
potje was hetzelfde en dat toont
direct hoe creatief iedereen te werk
ging.

Daarnaast mochten we ook de elec-
trische pottenbakkersschijf gebrui-
ken met rode klei. Na een demo

waar Kai in een mum van tijd een
grote schaal optrok, mochten wij
hetzelfde proberen. Dankzij een
week training in de zomer lukte

Bonsai Road Trip oktober 2017
Wie is de 

koning van Wesel?

Sperling!

De Road Trip coördinatoren 
Bas en Frank hadden bedacht 

om een bezoek te brengen aan een
pottenbakker. Via het netwerk en

voorwerk van Bruno kwamen ze op
Duitsland uit. 



het Anita zelfstandig. De anderen
kregen wat hulp van haar om de
klei te temmen op het woeste wiel.
Vijf rode potten waren het eind -
resultaat! Ingrid had een eigen
‘Albright pot’ gemaakt.

Tussen de middag liepen we in een
heerlijk nazomer zonnetje naar de

lunchroom, voor zo’n lekkere
Duitse maaltijd.

Na de lunch gingen we verder en
pasten een volgende techniek toe:

opbouwen uit platen klei, tot een
rond potje. Marjan kreeg de compli-
menten voor haar ‘slakkenhuis’
decoratie. 
Tussen de bedrijven door toonde de
Meester hoe craquelee glazuur na
het bakken ingesmeerd wordt met
inkt, dat daarna met aceton wordt
verwijderd. In de haarscheurtjes
blijft de inkt zitten en dit voegt een
krachtig maturiteit effect toe.
Ook werkte hij, met grote precisie,
een hoge cascade pot af. Deze pot
was een bestelling. Als hij een
bestelling
krijgt is het
niet onge-
bruikelijk dat
hij dan een
serie van drie pot-
ten maakt, met klei-
ne variaties. De klant kan
uiteindelijk de meest geschikte pot
kiezen bij de betreffende boom.
Kwaliteit gaat hem boven alles.

Het spektakel was voor de middag
bewaard. Voorgebakken kleine

(maan) schaaltjes smeerden we in
met Raku glazuur, die buiten in een
Raku gasoventje werden geplaatst.
Na een klein uurtje was het 1000°C.
Met een tang werden de potjes uit
de oven gehaald en in een bak met
zaagsel gezet. Door de hitte ging
het zaagsel spontaan branden.
Toen alle potjes in het zaagsel
lagen, ging de deksel erop. Een
reductie proces werd hiermee in
gang gezet (in afwezigheid van
zuurstof). Na afkoelen waren de
potjes zwart (waar geen glazuur

had
geze-

ten),
turkoois

(waar gla-
zuur was

aangebracht)
en zuiver koper

(waar de glazuurlaag contact had
gemaakt met zaagsel). Magisch! 

Gerard kreeg een tip om rode gla-
zuur ook rood te laten bakken. In
dezelfde oven geen andere stukken
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Foto’s van Frank Oosthoek

plaatsen met andere glazuur,
omdat die een negatieve invloed
kunnen hebben. 
Jacqueline heeft een nieuwe hobby
ontdekt en gaat zeker verder met
klei. Caspar houdt het toch bij hout.
Bij Jan kwamen weer herinnerin-
gen boven van zijn keramische acti-
viteiten op school.
Michal schafte een (eigenlijk expe-
rimenteel) potje aan met een
opmerkelijke kleurstelling. Het
startte een discussie over welke
boom hierbij zou passen. Op een
goede dag zal een boom zich aan-
dienen, zoveel is zeker, maar het
kan wel even duren.
Stef had van huis een boom meege-

nomen in een Sperling pot, en dat
werd gewaardeerd door Kai. De
juiste combinatie van boom en pot
stuwt de kwaliteit van beiden op
richting perfectie.

De potten zijn dan nu gevormd, en
gaan drogen. Daarna worden ze
biscuit gebakken en zullen Bas en
Frank ze ophalen. Tijdens een bij-
eenkomst kunnen we ze vervolgens
glazuren, waarna Anita of Gerard
zal zorgen dat ze afgebakken wor-
den als steengoed (ca 1240°C). Dus
het duurt nog even voordat we
resultaat in handen hebben. 

Dit bezoek toont dat pottenbakken
een echt vak is. Je hebt de juiste
spullen nodig, veel tijd en daar-
naast de vaardigheden, inzicht en
doorzettingsvermogen om iets
strak te vormen. We hebben erva-
ren dat Kai Sperling hier een
Meester in is.

Als het gaat lukken, dan zal Kai
onze afdelingstentoonstelling
bezoeken in april. Hopelijk zullen
we dan ook meerdere bomen zien
schitteren in de potten van
Sperling.

Oproep aan alle leden: mocht je een
bestemming voor een volgende
Bonsai Road Trip weten, deel je
idee dan met Frank of Bas.
Bas en Frank, bedankt voor deze
geweldige belevenis. Het was een
zeer geslaagde trip!

Anita van der Wal-Zuurbier
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Bestel de juiste grondsoort . . .

Bas Bonsai

akadama

hard 
5 mm, 14 liter

€ 14,95

akadama

hard 
2 mm, 14 liter

€ 14,95

kanuma

kleine korrel
16 liter

€ 14,50

kiryu

kleine korrel
16 liter

€ 14,95

velda superdensa

10 liter

€ 12,50

. . . en meld je aan bij Bas!

Dit najaar kunt u de substraten,
voor het verpotten van uw bonsai,
ook verkrijgen via Bas Bonsai.
Tot en met 16 december kunt u tij-
dens de bijeenkomsten uw bestel-
ling plaatsen.
Of u kunt uw bestelling opgeven
via info@basbonsai.nl
Tijdens de bijeenkomsten van
januari of februari, liggen de sub-
straten dan voor u klaar.
Makkelijker kan het eigenlijk niet!

Speciaal voor 
de leden van 
Bonsai vereniging 
Midden Nederland

www.basbonsai.nl


