
Bonsaivereniging Midden Nederland | oktober 2016 1

nieuwsbrief okt. 2016

Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06 - 184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com

Penningmeester: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Secretaris: Oscar Ramos
06- 255 837 88, 
bonsaimiddennederland@ziggo.nl

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42, 
gj_m.willemse@casema.nl

Bibliotheek: Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Iban: nl64 ingb 0006 5603 36 
t.n.v. Bonsai Vereniging 
Midden Nederland

www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereni-
ging op elk gewenst moment.
De kosten zijn 1 45,00 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 in sep-
tember ingericht door Bruno met
een Pyracantha en een
Cotoneaster als bijboom.
In de kleine tokonoma stonden
mooie mame bonsai van Ruud
Simons.
Beide tokonoma’s ingericht met
de blik op de komende NBS.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
werk aan eigen boom

De grote tokonoma zal tijdens de
bijeenkomst in oktober ingericht
worden door Huib Lavooy met een
Acer.
De kleine door Bruno met een
 shohinopstelling.

Tokonoma
van oktober



Bonsaivereniging Midden Nederland | oktober 2016 3

Ook deze bijeenkomst zijn er weer
mooie prijsjes te winnen, en 
voor die 50 cent per lot kan je
nog eens een kansje wagen.
Je kunt bijvoorbeeld een
 meidoorn, een iep of
 jeneverbes
winnen.

Maar ook staan
er weer een
paar mooie potten 
bij de prijzen, een 
fles mest en wat
 tijdschriften.

Beste leden, Ik heb het al een aan-
tal maal gezegd maar ik kan het
niet genoeg benadrukken. Ik ben
een trotse voorzitter.

Zoals velen van jullie hebben
gezien hebben we ze weer een
poepie laten ruiken in bonsai
Nederland. Ik doel natuurlijk op
de Nederlandse bonsai show van
afgelopen zaterdag.
Niet alleen hebben onze bomen
het weer enorm goed gedaan
waarover verderop in de nieuws-
brief meer maar ook onze NTC
deelnemer Michal heeft laten
zien dat hij echt bonsai talent in
huis heeft.
Helaas is hij net geen winnaar
geworden maar voor velen van
ons had dat ook wel het geval
kunnen en misschien wel moeten
zijn.

Daarnaast leek het haast wel een
club middag, zoveel leden heb ik
gezien. Dit stemt mij ook zeer
tevreden, actieve leden die samen
een gezellige, leerzame en leuke
dag hebben gehad.
Het geeft mij een goed gevoel en
benadrukt dat we op de juiste
weg bezig zijn. Met elkaar, voor
elkaar.

Helaas kan ik er de komende bij-
eenkomst niet bij zijn, daarom
wens ik vanaf hier een ieder een
fijne middag toe.

Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
15 oktober werken aan eigen boom 

19 november lezing Pieter van Uden, kweken van bonsai 
26 november eindejaarssale Lodder 

5-6 november Bonsai ten Edo uchi kai, Diepenbeek (België)
17 december demo en boombespreking door Marc Noelanders 

vanaf 11.00 uur !
4-5 februari Noelanders | EBA, Limburghal te Genk

Boom van de maand
oktober jin en shari

november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
In tegenstelling tot wat er in de
agenda van de vorige nieuwsbrief
staat zal Pieter van Uden pas in
november op bezoek komen om
een lezing te geven over het kwe-
ken van bonsai.
Hiervoor in de plaats kunnen we
aankomende bijeenkomst aan
onze eigen bomen gaan werken. Er
valt weer flink wat te doen aan
onze bonsai om ze winterklaar te
maken. Denk hierbij aan ontdra-
den en bedraden, onkruid wieden
en snoeien. Dus neem allemaal je
bomen mee om aan te werken. Er
is tijdens het werken aan je bomen
veel kennis onderling te delen wat
het ook altijd leerzaam maakt om
met elkaar aan de bomen bezig te
zijn.
Vergeet ook niet de mooiste bonsai
in uw collectie mee te nemen, mis-
schien zal deze worden geselec-
teerd voor onze bonsai show in
april. Misschien denkt u zelf dat
uw bonsai niet showwaardig zijn,
een ander kan daar een heel ande-
re kijk op hebben. In sommige
gevallen kan er na wat kleine aan-
passingen wel ineens een show-
waardige bonsai ontstaan. 
Dus neem zoveel mogelijk bomen
mee naar de bijeenkomst. We zijn
namelijk nog steeds op zoek naar
bonsai voor de show. Zonder bon-
sai geen show

Let op!

Het is echt de bedoeling onze
 bijeenkomsten in De Binder op tijd
te beginnen! Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.
De Binder, Hoflaan 29, Leersum

Prijs van de maand
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Foto’s van Piet Dekkers
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Tijdens onze bijeenkomst in sep-
tember stond de bespreking van
‘probleembomen’ door Bruno weer
op de agenda. Het blijft elke keer
weer opmerkelijk hoe Bruno de
zogenaamde zwakke punten in de
boom juist weer kan gebruiken om
een ijzersterk ontwerp neer te zet-
ten. Iedereen die wel eens een pro-
bleemboom door Bruno besproken
had gaat aan het eind van de mid-
dag weer met een gelukkig gevoel
naar huis, omdat er in zijn boom
een goede toekomst bleek te zitten.
Altijd weer een bijzonder waarde-
volle ervaring. En na verloop van
enige jaren zie je echt je boom veel
beter worden. 
Tijdens de boombespreking van
Bruno was Michal Mokrý onver-
stoorbaar bezig met de styling
van een jeneverbes als training
voor zijn deelname aan de lande-
lijke ntc in oktober in Nieuwer -
kerk a/d IJssel. De gestylde boom
werd aan het eind van de middag
een mooie prijs bij onze verloting.

Terugblik bijeenkomst september
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Nederlandse Bonsai Show, opstelling BVMN

Afgelopen zaterdag 8 oktober heeft
het tweejaarlijkse evenement van
de Nederlandse Bonsai Vereniging
weer plaatsgevonden.
Vereniging Zuid Holland was dit-
maal de organiserende vereniging
en het vond plaats bij Bonsai

Studio Deshima van Teunis Jan
Klein in Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Op de show waarvoor wij 8 meter
hadden toebedeeld gekregen ston-
den van ons zes prachtige opstel-
lingen.

Elke display gescheiden van de
ander door middel van Japanse
schermpjes, genaamd sochi, waar-
door je een soort van kleine toko-
noma's creëerde.  
Tijdens de show was het vrijwel
elke bezoeker al opgevallen dat we

verreweg de mooiste bomen en
opstellingen hadden staan.

Dit kwam tijdens de prijsuitrei-
king ook duidelijk naar voren.
Van de zes displays zijn er vijf in
de prijzen gevallen!

Foto’s van Bob van Ruitenbeek

� � �

� � �

� Bob van Ruitenbeek 1e prijs shohinopstelling
� Ruud Simons mame opstelling
� Harry van Herk 2e prijs loofboom 
� Nol van der Linden 3e prijs shohinopstelling
� Nancy Vaele 3e prijs naaldboom
� Bruno Wijman 2e prijs shohinopstelling
Bruno Wijman voor Apeldoorn 1e prijs loofboom
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Thema-avond stijl(on)zuiverheden
Onze vereniging organiseerde op
22 september een bijzondere
thema-avond onder leiding van
Bruno Wijman. Ditmaal was het
thema stijl(on)zuiverheden. Z0’n
onderwerp blijkt voor Bruno vol-
doende om een avond te vullen
met zinnige gedachten, commen-
taren, opmerkingen en waarde-
volle tips.
En aangezien Bruno er altijd
graag een interactieve bijeen-
komst van maakt was hij niet de
enige die aan het woord kwam of
een boom besprak. In de venster-
banken werden zoals gebruikelijk
weer een aantal tokonoma-
opstellingen geplaatst. Al met al
een zeer lerenswaardige avond
waar de aanwezigen - hoewel dit
maal niet in zulke grote aantallen
aanwezig - veel van opgestoken
hebben. Maar vooral ook een
geweldige avond weer, waarbij
lekker over bomen geboomd
werd. We kijken al uit naar de vol-
gende!

Foto’s van Nol van der Linden
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Bonsaimest van Bas 
Sinds een paar jaar mag ik mij
bonsaiïst noemen.
Ik ben begonnen vanuit mijn fas-
cinatie voor bomen en de specifie-
ke verzorging die iedere soort
nodig heeft. Daarnaast vind ik het
prachtig om het karakter van een
boom of soort te kunnen weerge-
ven.
Een onderdeel waarvan ik dacht
al genoeg te weten was de bemes-
ting. Ik ben van beroep hovenier.
Dus dat zou geen probleem moe-
ten zijn. Al snel bleek dat er bij
bonsai veel meer voor nodig is,
dan alleen basiskennis op het
gebied van bemesten. Ik heb het
geluk om les te mogen krijgen
van Bruno Wijman. En hij kon me
een stuk verder helpen op het
gebied van bemesting van de
bonsai. 

De bemesting kun je onderver-
delen in 2 groepen.
Anorganische mest en organische
mest.

Anorganische meststoffen (of
kunstmest) zijn meststoffen die
gewonnen worden op een kunst-
matige manier. Deze meststoffen
moeten zeer voorzichtig worden
toegediend aan plant of boom. Te
veel is namelijk schadelijk voor de
grond. En uiteindelijk ook voor de
boom.

Organische meststoffen hebben
een plantaardig (of soms dierlijke)
basis. De stoffen in deze bemes-
ting hebben naast hun basiswaar-
den meestal ook een nevenwer-
king. Denk bijvoorbeeld aan ver-
beterde weerstand van de bonsai
bij het gebruik van alg.

Mijn eigen voorkeur gaat uit naar
de organische meststoffen.
Ze werken een stuk veiliger, zijn
beter voor het milieu en zijn net

zo specifiek in te zetten als kunst-
mest.
De juiste bemesting kan je vinden
op basis van de NPK waardes. Dit
geeft aan welke bestanddelen er
in het mestproduct zitten.
N (stikstof): zorgt voor een goede
groei in alle groene delen van een
plant.
P (fosfor): zorgt voor de ontwikke-
ling van de plantenwortels,
vruchtvorming en bloemvorming.
K (kalium): zorgt voor de stevig-
heid van de plant en verhoogt de
weerstand tegen ziekten, plagen
en droogte. Kalium zorgt er
bovendien voor dat planten beter
winterhard worden.

Daarnaast zit er meestal een hoe-
veelheid aan secundaire voe-
dingselementen, zoals bijv.  MGO
(magnesiumoxide) in bemesting.
MGO zorgt voor aanmaak van
bladgroen en een diepgroene
kleur. Ook zie je steeds vaker het
gebruik van micro organismen en
gisten. Deze creëren een beter,
stabieler bodemleven. 
Dit zorgt voor een goede basis van

waaruit de boom optimaal zijn
stoffen kan halen.
Per seizoen kan je met verschil-
lende bemesting de bonsai onder-
houden.
Dit is per soort en per boom wel
verschillend. Zo zal een beginnen-
de boom meer groeikracht nodig
hebben dan een boom in de verfij-
nings fase. En een bloeiende
boom heeft ook weer zijn eigen
bemestingsplan.

Het maken van een bemestings-
plan is dus wel zo belangrijk.
Waar staat mijn boom nu in de
groei. Wat wil ik graag als eindre-
sultaat.
En welke stappen neem ik daar
voor...

In mijn eigen geval, staan er
bomen die eerst een basis aan pri-
maire of secondaire takken moe-
ten maken. Deze laat ik lekker
groeien met vloeibare en vaste
mesten. Deze bevatten een hogere
N (stikstofwaarde). En zal dus zor-
gen voor meer groei.
De bomen die al verder zijn,
bemest ik met een lagere N (stik-
stofwaarde). Maar geef ik wel

genoeg P (fosfor) en K (kalium)
voor weerstand, celwandverbete-
ring en betere opname van de
wortels.
Met deze kennis op zak ben ik ook
eens gaan kijken bij mijn eigen
leveranciers in de hoveniers
wereld.
En ben ik een aantal organische
meststoffen, die ik als hovenier al
gebruik, eens gaan testen op een
aantal van mijn bomen.
Met de lessen van Bruno heb ik
een kader kunnen maken, waar-
aan deze producten moeten vol-
doen. Al snel had ik een aantal
producten die aan deze eisen vol-
deden.  En ze blijken in de praktijk
hun werk goed te doen. 

Het meest tevreden ben ik over de
vloeibare organische bemesting
van Plagron. 
Dit merk wordt nu hoofdzakelijk
gebruikt door verschillende kwe-
kers. Plagron heeft een gehele lijn
aan producten die heel goed toe
te passen zijn door de bonsaiïst. 
Een paar voorbeelden zijn:
Fishforce; die zorgt voor een groe-

ner blad en meer weerstand. 
Alga grow of alga bloom; voor de
juiste groei van de startende
boom of juiste bij de verfijning. 
Powerroots; die prima in te zetten
is bij het rooien van yamadori of
het stekken van bonsai.

Voor elke boom, in elk stadia van
ontwikkeling, is er wel een onder-

steunende meststof van Plagron.

Na mijn enthousiaste reacties
naar Plagron toe, kreeg ik van
hun de vraag om dealer te wor-
den van hun complete lijn. Na
enig overwegen heb ik hier uiter-
aard in toegestemd…
Graag maak ik de leden van
Bonsaivereniging Midden
Nederland ook bekend met deze
bemestingsproducten. Dus mocht
u op zoek zijn naar de juiste
bemesting. Laat het me weten tij-
dens de bijeenkomsten. Of mail
mij op bwiersma@tuinservice-
wiersma.nl
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Tijdens de NBS werd ook weer de
jaarlijkse ntc wedstrijd gehouden.
Zoals bekend deed voor onze ver-
eniging Michal Mokrý mee.
Om kwart voor elf begon de wed-
strijd met de verloting van de
bomen.

Michal had zeker niet het beste
materiaal geloot maar door mid-
del van de juiste keuzes maken en
het talent wat hij in zich heeft
heeft hij binnen de drie uur die
hij had een zeer voortreffelijk
resultaat neer gezet.
Helaas heeft hij niet gewonnen
maar wij kunnen zeker trots op
hem zijn.

Demo Dominique Bosch
Verder was er nog een interessan-
te demo van Dominique op een
niet zo gemakkelijke jeneverbes
die later verloot werd.
Gedurende de gehele dag was er
ook een bonsaimarkt met leuke
handel.

Al met al een zeer mooie dag,
mede door de goede organisatie,
de flinke opkomst van leden, het
prachtige weer en natuurlijk ook
de lekkere sushi.

Nederlandse Bonsai Show, NTC 2016 Michal Mokrý

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 van 8 april van Midden Nederland.

Gebruik deze link om de show van vorig jaar nog eens te bekijken: www.bonsaimiddennederland.nl/galerie_4.html

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.


