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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

nieuwsbrief nov. 2022

De tokonoma’s tijdens onze bijeen-
komst in oktober werden ingericht
door Anita van der Wal-Zuurbier
en Bruno Wijman. Anita had een
mooie Larix neergezet in een drie-
puntsopstelling met een mooie
antieke scroll van Bruno. Bruno
zelf toonde een verfijnde mame
opstelling waarbij rotsen en ste-
nen het thema vormden.

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma zal in novem-
ber gevuld zijn met een opstelling
van Wim Jansen. Michal zorgt
voor een opstelling in de kleine
tokonoma.

Tokonoma
van november

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom



Het is al weer november, en begin
november is er de Algemene
Leden Vergadering van de
Nederlandse Bonsai Vereniging
(NBV), waar wij als Midden
Nederland bij aangesloten zijn.
Edith is ook daar de penningmees-
ter en Bob van Ruitenbeek is de
voorzitter, Bob die 11 jaar voorzit-
ter is geweest van Midden-
Nederland. De secretaris is Alex
Straver van Zuid-Holland. Omdat
er de laatste jaren veel nieuwe
leden zijn bijgekomen, is het goed
om uit te leggen wat de NBV is. De
NBV is een organisatie waar 8 ver-
enigingen uit het land bij aange-
sloten zijn, met een ledental van
321. Elke vereniging stort een bij-
drage van € 12,50 per lid aan de
NBV. De NBV verzorgt opleidingen
en training voor keurmeesters,
thema avonden, masterclasses, de
landelijke NTC, waarvan de win-
naar naar de EBA wordt uitgezon-
den, de EBA waar contacten wor-
den gelegd met andere landen.
Een goed voorbeeld daarvan is de
samenwerking tussen onze ver-
eniging en Denemarken, denk aan

onze drie Deense leden. Er is een
uitwisseling van kennis, Bruno
geeft daar workshops en doet mee
aan hun nationale tentoonstel-
ling. Dan de website van de NBV: 
bonsainederland.nl waar informa-
tie is te vinden over de afgelopen
evenementen die zijn georgani-
seerd en er is een agenda waar de
bijeenkomsten en interessante
evenementen worden vermeld.
Mocht je een evenement op de
agenda geplaatst willen hebben,
geef dat dan door aan Edith. 

Gezamenlijk proberen we bonsai
voor iedereen toegankelijk te
maken, en waar mogelijk naar een
hoger plan te tillen. Iedere vereni-
ging heeft zijn eigen bestuur en
verzorgt daar de bijeenkomsten en
hun jaarlijkse tentoonstelling die
ook toegankelijk is voor leden van
andere verenigingen. Er zijn ook
leden die van meerdere verenigin-
gen lid zijn. De eerstvolgende
thema avond, georganiseerd door
de NBV, zal plaatsvinden op
woensdag 25 januari in De Binder
van 19:30-22:30, met als thema Jin

en Shari en dood hout. Er zal voor
zo’n thema avond een kleine bij-
drage worden gevraagd van € 5,-.
Informatie over deze avond die
voor alle leden van de NBV toe-
gankelijk is volgt nog. Mochten er
vragen zijn over de NBV, dan zul-
len we die graag beantwoorden.

Dan nu waar we met zijn allen
weer naar uitkijken, onze bijeen-
komst van aankomende zaterdag.
Werken aan eigen bomen, altijd
een gezellige en ook leerzame
middag, samen met andere leden
een nieuwe kijk op je boom of
hulp bij stijlen, óf gewoon gezellig
kletsen ‘bomen over bomen’. En
misschien wel een mooie prijs
winnen in de loterij. Ik hoop vele
van jullie zaterdag weer te zien.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
    19 november  werk aan eigen boom 
   26 november  eindejaars sale Lodder Bonsai, Harmelen 
     17 december  demo Michal Mokrý
         21 januari  nieuwjaarsreceptie 
       18 februari  bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
 25-26 februari  The Trophy, Genk België 
            18 maart  ALV | bonsai showklaar maken | werk eigen boom 
               15 april  simultaan demo en bonsaishow BVMN 
                20 mei  bonsaiveiling BVMN 

B0om van de maand
         november  vruchtbomen
         december  winterbeeld
              januari  naaldboom
             februari  winterbloeiers
                 maart  shohin/mame
                    april  verenigingsshow

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

Vooruit kijkend
De komende bijeenkomst wordt er
weer naar hartenlust gewerkt aan
eigen bomen en kan iedereen
weer door een mede bonsai lid
geïnspireerd worden met advies
en een andere blik op zijn boom.  
We willen u vragen weer uw
mooiste bomen de komende
maanden mee te nemen naar 
de bijeenkomsten, want het selec-
teren voor de komende show gaat
alweer van start en het zou 
jammer zijn als u mooie boom er
niet bij staat in april.



3Bonsaivereniging Midden Nederland | november 2022

Prijs van de maand

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode 
BVMN2022 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

De prijzen van de maand novem-
ber zijn echt weer de moeite
waard! Mooie pre-bonsai, leuke
schalen, gereedschap, mest, 
draad en twee boeken over de
 verzorging van bonsai.
Lootjes kopen dus!

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.
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In oktober konden we weer genie-
ten van een heerlijke middag met
onze hobby.

De twee traditionele tokonoma's
werden ingericht door Anita en
Bruno. Anita presenteerde een
lariks die ze zelf had gekweekt uit
een zaailing tezamen met een
mooie antieke scroll en slab van
Bruno. 
Bruno bracht een indrukwekken-
de mame-vertoning waar de
meeste elementen met elkaar ver-
bonden waren door de aanwezig-
heid van rotsen en stenen.

Ieder van ons heeft zogenaamde
'problematische bomen'. Dat hoe-
ven niet per se slechte bonsai te
zijn, maar elke keer dat we ernaar
kijken, voelen we dat ze kunnen
worden verbeterd door een ‘magi-
sche aanraking’. We weten alleen
niet wat we precies moeten doen.
Juist daarvoor hebben we onze
‘boombespreking’ met niemand
anders dan Bruno. Het is altijd
geweldig om ‘out of the box’
ideeën en trucs te zien die een
boom drastisch kunnen verbete-
ren - tot het punt dat we hem de
komende jaren misschien weer
op de show in april zullen zien.

We hebben altijd leuke prijzen
voor onze loterij, maar de laatste
paar keer werd dit naar een ander
niveau getild. Casper was zo
vriendelijk een deel van zijn col-
lectie te doneren voor de loterij en
dat was meteen te merken aan
het aantal verkochte lootjes. 
We hebben weer een fijne ont-
spannende middag gehad die bij
velen een gezellig gevoel zal heb-
ben gegeven. 

Terugblik bijeenkomst oktober
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Foto’s van Sander en Bianca
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Bonsai van onze leden
Naast de reportages in onze
nieuws brieven van shows met
schitterende bomen, zijn hier toch
ook wel weer wat foto’s op zijn
plaats van bomen van onze eigen
leden. Soms gewoon neergezet op
een tafel bij onze bijeenkomsten,
soms in vol ornaat in een tokono-
ma. Sommige klaar voor een show
(die in Japan niet zouden mis-
staan), sommige die nog even te
gaan hebben. Maar altijd weer
mooi om te zien. Geniet ervan!
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Foto’s van Sander en Bianca en anderen



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 17 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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