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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 okt. 2022

De tokonoma’s waren bij de bij-
eenkomst van september inge-
bruik bij de lezing van Michal en
Casper. Tijdens het interactieve
deel van de middag werden zij
met verschillende opstellingen
gevuld.

Tokonoma
van de maand 

De tokonoma’s van onze bijeen-
komst van oktober zullen worden
ingericht door Anita van der Wal-
Zuurbier en Frank Oosthoek.

Tokonoma
van oktober

Vooruit kijkend
boombespreking Bruno



Het is nu goed te zien in onze tuin
en daarbuiten wat moeder natuur
niet in de hand had deze zomer,
en dat is het gebrek aan regen.
Dat hadden wij gelukkig wel in de
hand, maar ondanks alle goede
zorgen kregen de bonsai er wel
iets van mee, zeker de kleinste
bomen. Schaduw voor de bomen
was een must. Toch zien we geluk-
kig bij sommige bomen de fraaie
herfstkleuren, dat geeft toch een
positief gevoel, nu de dagen weer
korter worden.
De evenementen van de afgelo-
pen maanden liggen achter ons,
en niet zonder succes. De prijzen
die tijdens de NBS zijn uitgereikt,
gingen deze editie allemaal naar
onze vereniging. Zelfs de publieks-
prijs, de mame opstelling van Nol
van der Linden. Nol viel twee keer
in de prijzen met deze opstelling.
De vrijwilligers die deze laatste
periode aan wat dan ook hebben
meegedaan, onze hartelijke dank,
we kunnen dit niet zonder jullie.

De komende bijeenkomst a.s.
zaterdag is er een boom bespre-
king door Bruno, dus neem alle-
maal een boom mee. 

In de Binder is er vanaf 15.00 uur
een receptie voor een prominente
Leersumer, ons is gevraagd om van
af die tijd geen gebruik meer te
maken van de bar en de foyer, er is
een mogelijkheid dat er een kan
koffie en thee in de zaal wordt
gezet. Er wordt een toiletruimte
aangewezen die wij kunnen
gebruiken. Verder is het de bedoe-
ling dat we de zaal via het podium
of de nooddeuren verlaten. Het zou
fijn zijn als we ons hier allemaal
aan kunnen houden, de Binder is
goed voor ons, dus laten we laten
zien dat wij goed voor de Binder
zijn. Tijdens onze bijeenkomst zul-
len we jullie nog informatie geven.
Alvast onze dank.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
        15 oktober   Boombespreking Bruno
   19 november   werk aan eigen boom 
    17 december   demo Michal Mokrý

Boom van de maand
            oktober   jin en shari
       november   vruchtbomen
        december   winterbeeld

Vooruit kijkend
De komende bijeenkomst stond er
eigenlijk iets anders op het pro-
gramma, maar helaas is de heer
Akira Matsumoto ziek en kon onze
dag met de pottenbakker niet
doorgaan. Wij wensen hem in
ieder geval heel veel sterkte en
beterschap.

Gelukkig is onze vereniging goed
in het organiseren van een ander
programma en hebben wij aan
Bruno gevraagd of hij deze middag
wil vullen met een boombespre-
king. Het is Bruno gelukt om vrij
te regelen op zijn werk en hij komt
deze middag om samen met ons
onze bomen te bespreken en ver-
zorgingstips te delen. 
Wij willen u dan ook vragen om
bomen mee te nemen die Bruno
kan bespreken. 
Zodat wij er allemaal weer wat
wijzer van worden, hoe je iets aan-
pakt en waarom iets het beste is
om te doen, of juist niet te doen. 

We hopen u allen weer te mogen
ontmoeten op onze maandelijkse
bijeenkomst.
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Prijs van de maand

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai
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!

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.
Hoflaan 29, Leersum.

De prijzen van de maand oktober
zijn weer de moeite waard om
mee te doen met de verloting!
Op de tafel zien we onder andere
een schitterende Acer palmatum,
een Linde, twee interessante boe-
ken, drie potjes, een zak gezeefde
Akadama 2 mm hard en een han-
dig grondharkje dat goed te pas
kan komen bij het verpotten.
Dus als Casper langskomt voor de
lootjes zou ik er maar een paar bij
hem kopen!
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De afgelopen verenigingsmiddag is
er een lezing over tafels en opstel-
lingen door Michal en Casper
gedaan.
Hier werden de soorten tafels en
opstellingsmogelijkheden bespro-
ken zoals deze in tokonoma en
shows kunnen worden gebruikt.
Door middel van een PowerPoint
presentatie gaf Michal alle techni-
sche aspecten en regels weer, zoals
deze al jarenlang worden gehan-
teerd. Dat wil zeggen het gebruik
van de ruimte, hoe deze ingedeeld
kan worden en welke andere
objec ten naast je boom van belang
kunnen zijn of juist niet.
Casper gaf uitleg over de tafels en
het gebruik van tafels, waar op te
letten en welke boomvormen met
welke tafels kunnen worden
gecombineerd.
Dat er bij het opstellen van je
boom of bomen meerdere dingen
belangrijk zijn, kwam in het prak-
tische gedeelte naar voren.
In dit interactieve gedeelte dat na
de pauze begon, werden in de
tokonoma diverse opstellingen
gemaakt met de door de leden
meegenomen bomen, accenten en
scrolls. Er werden allerlei combina-
ties gemaakt waarbij zowel foute
als goede combinaties werden
gemaakt, om het gevoel weer te
geven wat goed en prettig aan-
voelt en wat niet. Ook naast het
combineren van boom en tafel
werd het toevoegen van accent-
planten, beeldjes en scroll bespro-
ken en bekeken, wat je wel kunt
doen of beter kunt laten.

Voor diegene die niet zijn geweest
een gemiste kans om de kennis
over het presenteren en combine-
ren te vergroten.
Dank aan Michal en Casper voor
deze middag.

Ron Hermeling

Terugblik bijeenkomst september
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Foto’s van Sander, Bianca en Ron
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NBV landdag jubileum show | NTC | demo
Op 17 september organiseerde de
NBV samen met de aangesloten ver-
enigingen onder leiding van Midden
Neder land de NBS. Dit jaar was niet
alleen bijzonder omdat het de eerste
show was na Corona maar ook
omdat we het 50-jarig bestaan   van
de NBV vierden! Alle NBV verenigin-
gen konden hun mooiste bomen
tentoonstellen en prijzen winnen in
een van de vier categorieën; loofbo-
men, naaldbomen, shohin/mame en
de publieksprijs. 
De bezoekers werden verwelkomd
door een prachtig Japans tuintje,
aangelegd door Bob en Ron. 
Naast de bomen die mee deden voor
de prijzen, konden we ook genieten
van enkele historische bomen in de
tokonoma’s, maar ook van bonsai
van Bruno Wijman en andere leden
die de bezoekers welkom heetten in
de foyer. Het was een groot succes
voor BVMN aangezien alle bomen
en displays van onze leden: Nancy,
Jacqueline, Nol, Frank, Michal en
Wim, door de jury waren genomi-
neerd. Alle prijzen voor de beste
bomen werden gescoord door onze
leden: Nancy’s Pinus parviflora won
de prijs voor de beste naaldboom,
Michal’s Buxus sempervirens won
de beste loofboom en Nol’s mame
display won zowel de beste mame/
shohin-prijs als de publieksprijs.
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Foto’s van Sander en Bianca
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NBV landdag de prijsuitreiking
Zoals gebruikelijk sloot Bob van
Ruitenbeek de dag met een dank-
woord voor iedereen die de dag tot
een succes maakte. Ook maakte hij
de prijswinnaars van de show
bekend. Midden Nederland viel
daarbij weer goed in de prijzen!

1e prijs loofboom 
Buxus Sempervirens �

Michal Mokrý
1e prijs naaldboom 
Pinus Parviflora �

Nancy Vaele
1e prijs Shohin/mame 
mame opstelling �

Nol van der Linden
Publieksprijs 
mame opstelling �

Nol van der Linden

Nominatie Loofboom 
Ulmus Parvifolia �

Jacqueline Kattekamp
Ulmus Parvifolia �

Edwin Koppers
Carpinus Orientalis �

Silvia van Wagtendonk
Acer Buergerianum �

Rijn Bécude

Nominatie Naaldboom
Larix Kaempferi 	

Frank Oosthoek
Larix Kaempferi 


Wim Janssen
Pinus Parviflora �

Wim Janssen
Juniperus Chinensis �

Edwin Koppers

Nominatie Shohin/mame
shohin 3-punts opstelling 

Nol van der Linden

NTC winnaar
Steven Rouvoet 
Deelnemers:
Steven Rouvoet, Midden Nederland
Silvia van Wagtendonk, Z.-Holland
Tino van Beek, Apeldoorn

��

��

��
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Foto’s van Sander en Bianca
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NBV landdag jubileum show | NTC | demo
Het ochtendprogramma begon met
de nieuwe talentenjacht. De deelne-
mers hadden drie uur de tijd om
hoogwaardige pre-bonsai, vriende-
lijk geschonken door Bonsai Plaza,
om te toveren tot bonsai. Steven van
onze BVMN deed het super goed en
eindigde op de eerste plaats!
's Middags konden we een uitste-
kende demonstratie van bonsaitech-
nieken zien door niemand minder
dan Bruno Wijman, die samen met
Michal, Rijn en Frank een enorme
en zeer oude pinus yamadori styl-
den. Het resultaat was een prachtige
bunjin met een geweldige toekomst.
De bezoekers konden bonsai, potten,
gereedschap etc. kopen bij de han-
delaren die aanwezig waren en die
dit evenement sponsorden.

Deze mooie dag zou niet mogelijk
zijn zonder alle vrijwilligers en
organisatoren die keihard hebben
gewerkt. Het was fantastisch om
het enthousiasme en de toewijding
te zien. Alle betrokkenen hebben
enorm veel werk verzet, maar ik
vind dat er vier namen specifiek
genoemd moeten worden: Edith,
Bruno, Casper en Bob, die altijd weer
het mogelijke en onmogelijke doen
om zulke dagen mogelijk te maken.
Heel erg bedankt ! ! !
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Foto’s van Sander en Bianca
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NBV landdag jubileum show | NTC | demo


