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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 per jaar.
Informatie over lidmaatschap zijn ver-
krijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

In beide tokonoma’s stond in sep-
tember een opstelling van Bruno.
In de grote stond een prachtige
Liguster vergezeld door drie bron-
zen paardjes. In de kleine een
mooie jeneverbes van Bruno die
we al eerder gezien hebben maar
elk jaar weer mooier wordt. Als
bijboom een mooie Cotoneaster
op rots overladen met rode besjes.
In deze nieuwsbrief 2 artikeltjes
van Bruno over de training van de
bomen.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
boombespreking

De grote tokonoma wordt inge-
richt door Gerard met een Pinus.

In de kleine tokonoma een Acer
buergerianum op rots van Stef.

Tokonoma
van oktober



Beste leden, oktober, de herfst is
onderweg. De wereld om ons
heen begint te verkleuren. De eer-
ste bladeren zijn al weer gevallen
en de loofbomen gaan hun gehei-
men prijs geven.
Zijn er door het dichte bladerdek
binnenin takjes dood gegaan of is
juist de vertakking enorm verbe-
terd? Ojee een boom vergeten te
ontdraden of misschien wel wow
wat is die wond snel dicht ge-
groeid. Alles komt nu snel tevoor-
schijn. Geheimen die al maanden
verhuld waren onder of tussen de
bladeren.
Ik zelf kijk altijd enorm uit naar

de herfst, misschien wel omdat ik
toch nooit met de trein reis en me
geen zorgen hoef te maken over
vertragingen. Nee, ik zie een
wereld vol wondere kleuren en
hoe bijzonder de natuur eigenlijk
is. Of het nu het bos of de berm is
of de bomen in onze tuin. Van fris
groen naar geel, oranje, vuurrood
of een schakering van deze kleu-
ren voordat het blad uiteindelijk
valt en de boom z'n naakte win-
terbeeld laat zien. Dag na dag een
cadeautje en dat elk jaar weer.
Ik zeg laat de herfst maar komen.

Tot de 17e, Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
17 oktober boombespreking door Bob en Oscar

21 november werken aan eigen bomen
28 november najaarssale Lodder + NBV show + NTC
19 december demo Bart Verstappen

23+24 januari Noelanders Trophy Genk België
2+3 april Spirit of Shohin Surrey GB

Boom van de maand
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld
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Vooruit kijkend
Zaterdag 17 oktober staat een
boombespreking op het program-
ma, zoals de laatste 2 keer, door
Bob en Oscar. Dus heb je een
boom die wel anders of beter kan,
neem hem mee. Ook nu kunnen
er weer bomen meegenomen
worden voor de april show. Voor
eventuele verbeteringen of sug-
gesties is ook Bruno van de partij,
die echter ook aanwezig zal zijn
voor een verrassing’s demo op een
boom die hij van Simon de Boer
heeft overgenomen en die hij
voor/na en tijdens de boombe-
spreking zal vormen. Dit wordt
samen met weer een mooie verlo-
ting een interessante middag.

U kunt altijd uw overbodige
 spullen verkopen. Op elke bijeen-
komst staat de verkooptafel er
weer. Iedereen is vrij om in te
brengen wat hij of zij wil. 10%
word afgedragen aan de vereni-
ging. Ruim op wat u niet meer
nodig heeft, doe er uw voordeel
mee en maak een ander blij!

Verkooptafel

Prijs van de maand
Ook in oktober zijn er weer mooie
prijzen te winnen.
O.a. een Cotoneaster, een
Juniperus, 2 potjes, een kweekbak
en bonsaitijdschriften.

De jeneverbes die Bruno gaat vormen
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Terugblik bijeenkomst september
Afgelopen bijeenkomst was Domi -
nique Bosch weer eens bij ons op
bezoek om een demo te verzorgen.
De laatste keer was nog in ons
 vorige clubhuis in Hooglander veen
dus behoorlijk wat jaartjes geleden. 
Voor deze gelegenheid had Pieter
van Uden een pinus ter beschik-
king gesteld. Voor Dominique een
kleine uitdaging doordat hij de
boom pas op de middag zelf te zien
kreeg. Over het algemeen is een
demo boom bekent bij de demon-
strator en heeft hij al een plan
klaar. Echter op deze manier wordt
de demo uitdagender doordat het
plan ter plekke moet worden
bedacht. Dominique liet het pu -
bliek meebeslissen in het maken
van een plan. Er bleken veel opties
in de boom te zitten maar uitein -
delijk werd er voor de laagste optie
gekozen waarbij de stam de meeste
beweging laat zien. Na 3 uur
 keuzes maken, snoeien, naalden
plukken/knippen en bedraden had
hij een mooi resultaat weten neer
te zetten. Tijdens het werk wist hij
ook weer veel tips en trucs te
 vertellen zodat er ook veel geleerd
kon worden door het publiek.
Met de demo was het dan ook weer
een leerzame maar vooral een
gezellige middag.
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Foto’s van Piet Dekkers
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De opstelling in de grote tokonoma
op de vorige bijeenkomst bestond
uit een Ligustrum vulgaris yama-
dori. Op een tafel gemaakt en ter
beschikking gesteld door Cas per
den Ouden. Een compositie met
drie bronzen paarden op een slab
aangevuld met een heel oude
scroll van een shogun uit 1553.
Voordat deze boom op dit presen-
tatie niveau is, gaat 2,5 jaar werk
vooraf. In dit geval een erg kort
ontwikkelings tijdspad.  De boom
heb ik in juni 2012 op Marktplaats
gekocht. De vraagprijs was € 175,-
en ik heb de boom kunnen kopen
voor € 150,-. (Dit nadat mijn tegen-
bieder zich terug trok. Dit bleek
namelijk mijn grote bonsaivriend
Chris van Schaik te zijn. Chris
bedankt.)
De boom was door een hobby-bon-
saïst gerooid uit de natuur. Hij wist
gelukkig niet wat voor een kwali-
teit hij in zijn bezit had. Ik heb de
boom opgehaald en bij thuiskomst
de boom goed bekeken. Het leek of
de boom tussen de deur klemgeze-
ten had. Hij was echt 2 dimensio-
naal opgebouwd. Een tegenwicht
tak was nauwelijks aanwezig en
alles zat te hoog. (Zie foto’s)
Maar bij een loofboom en een ster-
ke groeier is dit geen probleem.
Het soort kennende wist ik dat de
boom binnen een paar jaar presen-
tabel zou zijn.
Ik heb de boom in 2013 verpot in
een ruime trainingspot zodra het
seizoen dit toeliet. Met wat helling
naar links zodat het probleem van
de te hoge takken links, opgelost
is. Het probleem rechts is nu wel
groter geworden. Dit heb ik opge-
lost door de te hoog geplaatste
tegenwichttak af te splijten en
naar beneden te buigen (is de 2e
tegenwichttak geworden) en een
tak die vanuit de basis ontsproot
aan de stam geënt. Zodat deze tak
als 1e tegenwichttak kan fungeren.  

Ik heb de boom echt zeer krachtig
en veel bemest (dit gedoseerd
opgebouwd).
In 2015 is de Liguster verpot in een
handgemaakte pot van Erwin
Grizenski. Deze pot is qua kleur
uitstekend voor de Liguster. De pot
is wel iets aan de grote kant. Dit is
voor een gedeelte op te lossen door
de boom bij de volgende verpot-
ting iets naar links te verplaatsen
(2 cm).
Al met al een hele snelle ontwikke-
ling in ruim twee jaar. In de
komende twee jaar de puntjes op
de i zetten en klaar maken voor
Noelanders.

Ligustrum vulgaris

�

�

�



Casper en Edith wederom bedankt
voor jullie toewijding en het
beschikbaar stellen van de spullen.

Bruno Wijman
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� voorkant
� verbeterde nebari door naar links

te hellen en oplossing te hoge
takken links

� linkerzijde
� achterkant
� rechterzijde
� bovenaanzicht
� onderaanzicht
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De 1e styling
De boom werd in 2000 bij Lodder
door mij uitgezocht te samen met
wat andere bonsai.
Jan v Wagensveld was erg onder
de indruk van deze boom en
wilde hem graag overnemen. Dit
was natuurlijk geen probleem.
Onder leiding van mij heeft Jan
deze boom gestyld tot een bunjin.

Aangezien Jan kleurenblind is en
het kleurverschil tussen oud en
nieuw loof niet kan onderschei-
den, is de boom weer bij mij
teruggekomen.

Deze boom is een boom uit een
massapartij. Van het voorkomen
van de boom van foto 1 zijn er
honderden in omloop.

Ik wil graag unieke bomen.
Daarom wilde ik de boom resty-
len.

De 2e styling
Ik kreeg de gelegenheid dit te
doen tijdens een demonstratie bij
‘mijn eigen’ bonsaivereniging
Midden Nederland. Ik wil de ont-

wikkeling van deze boom graag
met jullie delen via het onder-
staande.

Ik wilde de boom als een harmo-
nica in elkaar drukken. Om dit te
bereiken wordt de stam met een
splijttang gespleten, dan spalk-
draden van koper parallel aan de
stam gelegd. Daarna
werd het geheel in
de (natte) raffia
gewonden en ver-
volgens bedraad.
Met hulp werd de
stam onder brekende (kernhout)
geluiden gebogen. De tekening
laat zien waar de boom gebogen
werd, eerst naar beneden� en
daarna weer naar boven�.
Daarna werd er helemaal niets
gedaan. De boom moet kunnen
herstellen na zo’n ingreep.  Ieder
jaar laat ik de boom zien op de
vereniging zodat men kon zien
dat deze methode (mits goed uit-
gevoerd) de boom geen kwaad
doet.
De hoogte van de boom is terug
gebracht naar 36 cm, de loofpartij
bevind zich nu naast de boom. De
eerste tak links wordt gejind en
van alleen de 2e zijtak is de hele
boom opgebouwd. De 2 gesteltak-
ken in het vorige ontwerp zijn tot
jin omgevormd. De boom staat nu
in een trainingspot (foto 2). 

De 3e styling
De boom werd in deze
stand voor de 3e keer
in 2008 door Bob van
Ruitenbeek gestyled.
Tijdens het verpotten in 2010 is
de stand verbeterd. Door de boom
45 graden naar links te hellen�
wordt de wortelvoet breder en de
stam dynamischer. Door de boom
45 graden naar voren te hellen�
wordt de levensbaan beter zicht-
baar en door hem 45 graden met

Juniperus chinensis 15 jaar in training
Soort: Juniperus chinensis 
Leeftijd: Ongeveer 36 jaar
In training sinds: 2000
Hoogte: 64 cm
Stijl: Moyogi

�

foto 1
De boom na de eerste styling. 

Voor dit materiaal toentertijd een
acceptabele oplossing.

nieuwsbrief
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foto 2

foto 3
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de klok mee te draaien
� wordt de stamlijn
veel beter. Nu is de
boom 32 cm hoog en
totaal anders dan�

voorheen. De verhouding van
dikte en hoogte is nu acceptabel.
Ook staat de boom nu in een
 kleinere trainingspot (foto 3).



De 4e styling
In 2012 is de boom voor de 4e keer
gerestyled door Oscar Ramos tij-
dens een NTC training

De uiteindelijke pot moet wat
kleiner en mag wat mij betreft
wat hoger op de pootjes staan. De
toekomstige pot moet donker van
kleur zijn zodat het dode hout
goed opvalt.

In 2014 heeft de boom de door mij
ontworpen pot gekregen (pot
hoger op de pootjes). Deze pot
heeft Tom Benda voor mij
gemaakt (foto 4). 

In 2015 (september) wordt de
boom weer tot in de (uiterste)
puntjes bedraad. Dat wil zeggen
dat al het niet of slecht groeiende
loof is verwijderd en dat al het
overige loof bedraad wordt.
Dit keer is de boom met koper
bedraad (dunner). Ik ben 5,5 uur
bezig geweest met de styling.

Uiteindelijk heeft de boom in de
tokanoma mogen staan tijdens
de vorige afdelingsbijeenkomst.

Deze evenwichtige presentatie is
met een mooie oude scroll en een
besdragende Cotoneaster hori-
zontalis op rots. De Juniperus
staat op een tafel vervaardigd
door Casper den Ouden. 
(Met dank aan Casper en Edith en
ook Bob en Oscar bedankt voor
het helpen mee ontwikkelen van
de Juniperus.)

Bruno Wijman
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Op de website van Bruno: 
www.brunowijman.nl
vind je nog meer leer zame infor-
matie over het vormen en  houden
van Bonsai

foto 4
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De eerste 5e dinsdag was de studio
van Bruno ’s avonds tot de nok toe
gevult voor de dennenavond.
Maar liefst 10 leden waren met
hun dennen naar Wijk bij Duur -
stede getogen om meer te leren
over de pinus als bonsai. Alle ins
en outs van de twee- en
vijf naalden dennen
kwamen deze avond
ter sprake. Bruno
begon met een aantal
algemene aspecten die bij
het onderhoud en de styling van
de den van belang zijn en ging
daarna steeds dieper in op de
technieken voor de den. Naarmate
de avond vorderde sleepte hij de

ene na de andere boom uit zijn
tuin om zijn betoog te illustreren.
Hij vond bij de toehoorders dan
ook een gewillig oor en het kan
niet anders dan dat iedereen deze
avond veel heeft geleerd over het
onderwerp. Alle deelnemers gin-

gen dan ook laat op de
avond met een zeer
tevreden gevoel en vol
met plannen voor hun

eigen dennen naar huis.
We zullen in de loop van

de jaren hier zeker de resultaten
van gaan zien. We kijken alweer
uit naar de volgende 5e dinsdag
van de maand! Benieuwd wat er
dan op het programma staat!

Leuk en uiterst leerzaam! Foto’s van Nol van der Linden
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Vakantie op Bali

Zo groen, zo anders. Veel over
gehoord en inderdaad als je op het
eiland landt en je rijdt naar de
eerste verblijfplaats, dan wordt je
overdonderd door de natuur. Wat
een indrukwekkend scenario, zo
anders. Tijdens onze ontdekkings-
reisjes op het eiland hebben wij
zoveel verschillende soorten
‘groen’ gezien in zo’n grote ver-
scheidenheid ... waanzinnig mooi.
Nu vind ik bijvoorbeeld bamboe
mooi, nou wat je daar ziet met een
doorsnee van 15 - 20 cm en een
hoogte van tientallen meters, echt
geweldig.
Met zo veel groen om me heen
werd ik nieuwsgierig wat er op
Bonsai gebied te vinden zou zijn.
Dankzij een heel aardige taxi-
chauffeur heb ik in de laatste
week van de vakantie een kweker
bezocht. Zoals jullie wellicht
weten zijn Indonesische mensen
erg vriendelijk en ook in dit geval
werd ik vriendelijk ontvangen op

een terrein dat, bleek later, eigen-
dom was van drie verschillende
personen cq bedrijfjes. Het was
een terrein van ca 30 meter breed
en 120 meter diep.

Met twee van de drie eigenaren/
bedrijfsleiders gesproken en ...
genoten! Ik ben nog geen 18
maanden verslingerd aan deze
mooie hobby en ook hier, net als
op onze vereniging, ben je

omringd door mensen die genie-
ten van de natuur, de ‘bomen in
de pot’, en voor boom en mens een
zo hoog mogelijke kwaliteit
nastreven. Qua bomen vind je hier
met name de Iep en de Pemphis
acidula. Zo legde Made Simon mij
uit, een van de drie eigenaren. Hij
werkt met een ‘bonsai-hunter’, die
voor hem in de natuur op Bali en
andere eilanden op zoek gaat naar
mooie Yamadori. 
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Helaas kon ik hier niet langer op
bezoek blijven, maar ik heb in dat
uur weer begrepen waarom onze
hobby zo mooi is! Kijk naar de
foto’s, met de iphone genomen ...
en geniet met me mee. En voor
diegenen die nog eens naar Bali
gaan en in de buurt van Sanur
komen, bel Mr Simon op:
0811392564.

Riccardo Marchi

Foto’s van Riccardo Marchi
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Foto’s van de 89e Kokufu ten
De meest prestigieuze bonsai ten-
toonstelling ter wereld, gehouden
in het Tokio metropolitan art
museum. 
Normaal gesproken is fotografe-
ren hier verboden maar met hoge
uitzondering mocht ik er foto’s
maken. 
Veel kijkplezier naar het beste wat
bonsai te bieden heeft. 
En wanneer we weer eens een
pagina over hebben in de nieuws-
brief zullen we zeker meer foto’s
plaatsen van deze schitterende
bomen!

Bob
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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gereedschap zwart japans
schaar 15,00

wortelschaar 17,50
concaaftang 30,00

jin tang 25,00
draadtang 30,00

gereedschap rvs
schaar 20,00

wortelschaar 35,00
concaaftang 40,00

jin tang 33,50
draadtang 40,00

grond
akadama 14 liter 10,00

shohin akadama 14 liter 12,50
kiryu 14 liter 12,50

kanuma 16 liter 10,00

mest
biogold 900 gr 15,00

biogold 5 kg 57.50
abrakas 700 gr 12,50

diversen
aluminium draad per 500 gr 12,50

dikte: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 en 6 mm
grondzeef 30 cm 13,00
grondzeef 37 cm 17,50

Andere artikelen in overleg. 
U kunt uw bestelling via e-mail plaatsen bij Bob van Ruitenbeek: bonsai_moyogi@hotmail.com
Vooraf te betalen via de penningmeester.

bonsai winkel

B O N S A I
vereniging

Midden Nederland


