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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

Tijdens onze bijeenkomst in okto-
ber werden de tokonoma’s inge-
richt door Bruno. In de grote toko-
noma stond een mooie cascade
Chamaecyparis in een pot die
voor deze boom speciaal gemaakt
werd door Anita. Samen met een
Lonicera. In de kleine een mooie
mameopstelling met een
Juniperis chinensis, een Lonicera
en een Pyracantha.

Tokonoma
van de maand 

Komende bijeenkomst richt Bob de
kleine tokonoma in. Voor de grote
hebben wij nog geen kandidaat!
 Mis schien iets voor jou om je
boom in een mooie setting te zien?
Aan een mooi tafeltje en wat meer
nodig is voor je opstelling kunnen
wij je helpen. 
Geef je dan snel op aan Casper:
casper.den.ouden@gmail.com

Tokonoma
van november

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom



Vooruit kijkend
De komende bijeenkomst kan er
weer gewerkt worden aan eigen
bomen, en kan iedereen weer door
een mede bonsai lid geïnspireerd
worden met advies of een ander
idee over je boom.
Neem ook je boom mee voor de
selectie door Bruno of Bob, om te
beoordelen of deze geschikt is voor
de komende april show. Misschien
moet er nog iets aan gebeuren,
dan is er nog voldoende tijd om
jouw boom ook tentoonstellings-
waardig te maken. 
Ook willen we vragen of u niet een
aardige boom heeft om in de toko-
noma te plaatsen, zodat iedereen
van uw mooie boom kan genieten
tijdens een bijeenkomst.
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Van de voorzitter
Beste leden, nu de agenda weer
langzaamaan gevuld wordt en de
bonsai tentoonstellingen aan-
staande zijn is het de hoogste tijd
om aan onze bomen te werken. Of
het nu loof of naaldbomen zijn, er
valt genoeg te doen. Misschien al
de laatste stapjes richting de april
show of anders de volgende fase
voor de komende jaren. Mocht u
nog niet helemaal zeker zijn wat u
met de boom aan wil, dan zijn er
vast medeleden die er een frisse
kijk op hebben of anders hebben
we een uitgebreide collectie boe-
ken in de bibliotheek waar u
ideeën uit op kunt doen. Zoals
altijd, lenen is gratis dus doe er uw
voordeel mee. 

Voor wie de agenda al bekeken
heeft is het geen nieuws meer
maar volgende maand hebben we
de eer om Teunis Jan Klein in ons
midden te hebben. Hij komt voor
ons een demo verzorgen en vroeg

of we een thema voor ogen heb-
ben. Nu is die vraag van mij aan u.
Heeft u een idee, ik hoor het
graag. Misschien wordt dat het
thema wel. 

Laat ik vooral niet te ver vooruit
lopen want vóór die tijd staat ook
nog de najaarssale en tentoonstel-
ling van de Nederlandse bonsai
vereniging op het programma. 
27 november van 8.00-16.00. Mis
het niet. 

U ziet het, de laatste maanden van
het jaar worden nog druk! 

Ik hoop jullie te mogen verwelko-
men. 

Tot zaterdag, 

Bob van Ruitenbeek

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2021 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Van iedereen die De Binder
bezoekt wordt de QR-code (via
de app of op papier) en het  
ID-bewijs gecontroleerd. 
LET OP: de QR-code in combina-
tie met ID-bewijs is de enig
 geldige methode, een geel
boekje of vaccinatiebewijs is
niet toereikend. 
Voor meer info of het maken
van een papieren bewijs, kijk
op www.coronacheck.nl. 

Belangrijke data
    13 november   werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )
   27 november   Lodder Harmelen, eindejaarssale en NBS
    18 december   demo Teunis Jan Klein 
19-20 februari   Trophy 2022, Genk België

Boom van de maand
        november   vruchtbomen
         december   winterbeeld
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Prijs van de maand

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
want onze show gaat in april weer plaatsvinden!

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.

weer

Op de bijeenkomst van november
zal de prijzentafel weer royaal
gevult zijn! Er valt een mooie
Juniperus te winnen en een
Acer buergerianum. Twee
mooie starters om deze win-
ter eens fijn mee aan de slag te
gaan. Bovendien staat er een
mooie zak Akadama, nooit ver-
keerd met het verpotseizoen
in aankomst. Ook kunnen er
twee interessante boeken
gewonnen worden. Een
over het herkennen
van bomen en een
met 101 tips voor bonsai.
Verder twee mooie
schaaltjes, een rol aluminium-
draad en een fles PK mest. 
Alle reden dus om weer eens flink
wat lootjes te kopen!



4 nieuwsbrief

Terugblik bijeenkomst oktober
In oktober hadden we weer een
leuke en inspirerende middag,
waar we konden genieten van
onze hobby en konden praten over
bonsai.
Beide tokonoma's werden ge -
maakt door Bruno. Natuurlijk zijn
we gewend aan het hoge niveau
van Bruno's presentaties. Maar
wat ze deze keer bijzonder maak-
te, was dat bijna elk item in de
tokonoma - bomen, potten, tafels,
accenten, scrolls en meubels - door
leden van de vereniging werd
geproduceerd. Dit is zeer uniek en
onderstreept de geest en het
enthousiasme dat eigen is aan
onze bonsai vereniging.
Het hoogtepunt van de bijeen-
komst was de demo van Bruno.
Zoals verwacht konden we getuige
zijn van een prachtige transforma-
tie van een eenvoudige yamadori
den in een bonsai met een grote
toekomst. 
De gestileerde boom werd vrien-
delijk door Bruno voor de loterij
geschonken en Anita werd de
gelukkige nieuwe eigenaar!

Tijdens de bijeenkomst konden we
de eerste bonsai zien die geselec-
teerd waren voor de show in april.
Vergeet uw bomen niet mee te
nemen in november, er is nog
genoeg tijd om ze voor april in
topvorm te brengen!
Wat een ontspannen en leerzame
middag!
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Foto’s van Sander van Oort



In mei 2005 knipte ik wat stekken
van een Acer palmatum Arakawa. 
Een boom die altijd zeer vitaal
groeide. En dat deed ik de daarop
volgende jaren vaker van deze
boom. Omdat bijna elke stek wel
aansloeg had ik zo in voorjaar 2011
flink wat jonge acertjes van ver-
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Een groepsbeplanting van stekjes

maart 2011 oktober 2011

mei 2005 maart 2006

november 2013 november 2014



schillende dikten. Mooi uitgangs-
materiaal dus voor een groeps -
beplanting. Omdat een Arakawa
nogal groot blad en lange inter -
noden heeft mocht de groep niet
te klein worden. Toch wel een
nadeel van deze variëteit. Na
selectie op dikte en hoogte had ik

12 exemplaren die geschikt
waren. In een grote schaal maak-
te ik op de bodem een rooster van
eetstokjes waaraan ik op verschil-
lende plaatsen aluminiumdraad
bevestigde om de boompjes goed
vast te kunnen zetten. De bomen
werden waar nodig bedraad en
daarna op de juiste plaats in de
schaal vastgezet. Waarbij het
belangrijk is dat ze een schijnbaar
willekeurige plaats krijgen. Dat
valt nog niet mee! In 2014 zette ik
er nog wat stekken bij van dezelf-
de moederboom, maar die sloegen
niet aan. Stekken tussen al geset-
telde bomen werkt kennelijk niet.
In het voorjaar van 2015 lukte het
door een stevige wortelbehande-
ling om de linker- en de rechter-
groep dichter bij elkaar te zetten.

Ook zette ik de groep in een lage-
re schaal Die nieuwe schaal was
eigenlijk iets te klein. Een groeps-
beplanting verdient wat ruimte in
de schaal. Maar het zag er toch al
een stuk beter uit. En dan maar
mesten, snoeien, af en toe een
spandraadje en je ziet je groep

Bonsaivereniging Midden Nederland | november 2021 7

Foto’s van Nol van der Linden

maart 2007

april 2015 juni 2016

aprilshow 2019
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steeds mooier worden! Tijdens de
open dagen van Lodder in 2018
vond Bruno bij Kai Sperling de
perfecte schaal voor mijn groep.
Bij het verpotten naar de nieuwe
schaal heb ik de twee meest linkse
boompjes losgemaakt van de al uit
één stuk bestaande kluit en deze

een halve slag gedraaid. Dat zag er
een stuk beter uit! De linker boom
had altijd de verkeerde beweging
gehad. Ook maakte ik van de
gelegenheid gebruik om
drie, al goed gewortelde,
 stekken aan de rechter- en
achterzijde bij te plaat-
sen. Die zijn gelukkig
wél aangeslagen. Tijdens
de aprilshow van 2019
mocht ik mijn groep
neerzetten. Met een
leuk accentje en een
geleende tafel was
het een mooie opstel-
ling! 
En ook dit najaar waren de prach-
tige herfstkleuren weer een fijne
beloning. Iedereen zou eens een
groep moeten maken!

Nol van der Linden

Een groepsbeplanting van stekjes

Kai Sperling schaal

oktober 2021

februari 2021



Bestel de juiste grondsoort . . .

Bas Bonsai

akadama

hard 
5 mm, 14 liter

€ 13,95

akadama

hard shohin
2 mm, 10 liter

kanuma

16 liter

kiryu

kleine korrel
18 liter

. . . en meld je aan bij Bas!

Dit najaar kunt u de substraten,
voor het verpotten van uw bonsai,
ook weer verkrijgen via Bas Bonsai.
Tot en met 18 december kunt u
 tijdens de bijeenkomsten uw
bestelling 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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Soms krijg je de mogelijkheid om
ergens te kunnen helpen waar ook
een mooi leerproces aan verbon-
den is. Voor mij is deze mogelijk-
heid bij BonsaiPlaza van Maarten
van der Hoeven.
Een aantal jaar geleden toen het
bedrijf nog op zijn huisadres was,
heb ik hem gevraagd of ik hem
mee mocht helpen bij het onder-
houd van zijn bomen. Niet omdat
je via cursussen of workshops niet
genoeg leert, maar omdat je door
het werken met alleen eigen
materiaal wel beperkt wordt,
want mijn idee is dat je het mees-
te leert van het materiaal van
anderen door de variatie in soor-
ten en ouderdom van bomen. Voor
het leerproces denk ik dat het
belangrijk is je zo breed mogelijk
te oriënteren.

In het begin ging ik ongeveer één
keer per maand naar Delft, waar
ik aan bomen kon en mocht wer-
ken die anders buiten mijn bereik
zouden blijven, domweg omdat je
er niet aan kon komen of omdat
de exemplaren te kostbaar zijn.
In het begin was het meestal ont-
draden en bedraden en vormen
van bomen, later toen het bedrijf
zich in Boskoop vestigde, kon er

Leren is investeren

��

��

�� ��
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Foto’s van Ron Hermeling

ook meer gedaan worden aan het
materiaal zoals verpotten en
snoeien in de verschillende jaar-
getijden. Soms denk je dan een
hele dag verpotten of snoeien is
dat nu leerzaam, maar iedere
boom die je in je handen krijgt is
weer anders, je leert naar wortel-
voet en tak struk tuur kijken en de
verschillende ingrepen die moe-
ten worden gedaan in alle varië-
teiten van bomen die aanwezig
zijn. Want wat bij de ene boom
mag of kan moet je bij de andere
weer niet doen omdat ze weer
anders reageren. Zowel toepas -
bare technieken als botanische
kennis komen dan voorbij.
Door veel met bomen te werken

leer je het materiaal waarmee je
werkt ook meer te waarderen op
kenmerken als ouderdom, bewe-
ging, wortelvoet, de elementen
die de natuur er op uit heeft geoe-
fend, of de energie die de vorige
eigenaar er in heeft gestoken.
Ga ik na zo’n dagje weer naar
huis vraag ik altijd of ik nog wat
mee mag nemen om thuis aan te
werken, voor mij altijd leuk en
weer een uitdaging.

Dus altijd oren en ogen openhou-
den en zoveel mogelijk in je opne-
men en iedere mogelijkheid die
zich aandient proberen te pakken
voor het verkrijgen van kennis
over je hobby.

Op deze pagina’s enkele voorbeel-
den van bomen waaraan ik
mocht werken, of soms meerdere
jaren aan mocht werken, waarbij
je de ontwikkeling van de bomen
steeds weer kunt volgen.

Taxus fastigiata gevormd door 
Kevin Wilson � en �

Taxus cuspidata gevormd door
Kunio Kobayashi � en �

Taxus cuspidata gevormd door
Naoki Maeoka � en �

Pinus parviflora 	 en 


Ron Hermeling

�	 �


�� ��



Leersum 
zaterdag 
9 april 2022
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


