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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 werd tijdens
de bijeenkomst in oktober ge -
bruikt door Bruno en Casper bij
de lezing die zij gaven. Verschil -
len de opstellingen van bonsai,
tafels, scrolls en accenten werden
daarin geshowd waardoor hun
verhaal een extra dimensie kreeg.
In de kleine stond een mooie
mame herfstopstelling van Nol
met een appel en een Zelkova.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens  
de bijeenkomst van november
ingericht worden door Michal. De
kleine wordt gevuld met een
opstelling van Bob.

Tokonoma
van november



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:  BVMN2018www.bonsaiplaza.com

Beste leden, inmiddels november,
de voorlaatste bijeenkomst van
het jaar. 
De Nederlandse Bonsai Show
deint nog wat door in mijn hoofd. 
Ondertussen ben ik al weer druk
bezig een mooie opstelling te rea-
liseren voor de Trophy 2019 te
Genk Belgïe. Voor je het weet is
het weer begin februari. 
Daarna is het ook zo weer april, en
dat betekend onze verenigings-
show. Als u nu uw bonsai graag
terug wilt zien op onze show,
neem hem dan mee naar de club-
bijeenkomst en misschien wordt u
wel geselecteerd voor de komende
show en staat uw bonsai straks op
de volgende NBS. 

Naast onze show staat ook de
winter weer voor de deur. Zorg dat
uw bonsai weer schoon, mos en
vuilvrij de winter in gaan. 

Dat scheelt een hoop ellende het
komende voorjaar. 

Voor dezelfde winter is er vast nog
genoeg te doen aan uw bomen. 
Dan gaan we er mee aan de slag
tijdens de komende bijeenkomst. 

Tot de 17e
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
17 november werken aan eigen boom

24 november end of year sale Lodder
8 (!) december demo Bruno Wijman

19 januari zomer- en wintermarcot door Bruno Wijman
8-10 februari ‘best of’ 20 years Trophy, Limburghal te Genk

16 februari werken aan eigen boom
16 maart algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý

13 april simultaandemo en verenigingsshow

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld

januari naaldboom
februari winterbloeiers

maart shohin/mame
april verenigingsshow

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 zicht-
baar. 
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Vooruit kijkend
Beste leden, komende bijeenkomst
kan er weer aan eigen bomen
worden gewerkt. We zitten dan in
de vergaderzalen aan de voorkant.
Het wordt een mooie gelegenheid
om uw bomen winterklaar te
maken en aan de vormgeving te
werken. Nu de loofbomen geen
bladeren meer hebben kunnen ze
goed en veilig worden bedraad en
in vorm gezet. Ook het maken van
een toekomstplan voor de boom
kan nu uitstekend worden gedaan
door middel van het maken van
wat schetsjes en het bespreken
daarvan met een mede bonsaiïst.
Reden genoeg om de komende
 bijeenkomst bomen mee te
nemen om aan te werken. Zeker
wanneer u denkt een geschikte
boom voor de tentoonstelling in
april te hebben moet u deze mee-
nemen. Er zijn namelijk nog een
flink aantal bomen nodig voor de
show. Zonder bomen kunnen we
geen mooie show neerzetten dus
graag uw mooiste bomen mee-
brengen.
Zaterdag 24 november organiseert
Lodder weer zijn jaarlijkse najaars
sale. Een mooie kans om voor een
mooi prijsje nieuwe bomen aan te
schaffen. Mocht u niet op zoek zijn
naar nieuwe bomen, en gewoon
voor de gezelligheid komen kan
dat natuurlijk ook. En met grote
inbreng van Midden Nederland
wordt een kleine, maar prachtige
show ingericht, dus er valt ook
nog wat moois te bewonderen.

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
De prijzen van de maand novem-
ber zijn een veelbelovende den,
een Meidoorn, een leerzaam boek
van Peter Chan en vier mooie
schaaltjes. Bas Bonsai sponserde
nog draad, schaar en een beeldje
van een poesje.
Daarnaast ook nog een
flesje mest, en wat bon-
saitijdschriften. Reden
genoeg om weer eens
een kans te wagen. Je
weet maar nooit en je
steunt in ieder geval
de vereniging ermee!
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Terugblik bijeenkomst oktober
We hebben een heerlijke informa-
tieve bijeenkomst gehad over de
tafeltjes, accenten, scrolls etc. die
gebruikt kunnen worden in de
opstelling van bonsai. Casper had
daarbij een duidelijk verhaal over
hoe hij te werk gaat bij de vervaar-
diging van zijn tafels, en met
welke esthetische en technische
facetten hij daarbij rekening moet
houden. Uiteraard is daarbij ook
belangrijk voor welke boom (of
bomen) de tafel gebruikt gaat wor-
den. Casper en Bruno hielden
samen een lezing en vulden elkaar
goed aan met hun verhaal. Zij lie-
ten ons zelf meedenken over wat
nu de beste keuze was voor bepaal-
de bomen om ze zo voordelig
mogelijk neer te zetten. Zij lieten
een aantal opties zien en zo kon-
den we met elkaar bepalen welk
tafeltje de beste keuze zou zijn.
Ook werd er uitgebreid verteld
over de driehoekverhoudingen die
in een goede opstelling altijd aan-
wezig moeten zijn. Verder werd er
veel verteld over wat de toegevoeg-

de waarde kan
zijn van
accentjes,
eventueel een
suiseki, of een
scrol zodat het
verhaal dat er
achter de
opstelling
moet zitten
verduidelijkt
wordt.
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Foto’s van Piet Dekkers



nieuwsbrief6

Terugblik bijeenkomst oktober
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Foto’s van Piet Dekkers



Bestel de juiste grondsoort . . .

Bas Bonsai

akadama

hard 
5 mm, 14 liter

€ 13,95

akadama

hard shohin
2 mm, 10 liter

€ 15,95

kanuma

16 liter

€ 14,50

kiryu

kleine korrel
18 liter

€ 17,95

. . . 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 8 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
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