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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 de kleine tokonoma stond in
augustus een mooie opstelling
van Piet Dekkers met de Chamae -
cyparis waarvan u in onze vorige
nieuwsbrief de geschiedenis kon
lezen.
De grote tokonoma was ingericht 
door Anita met een prachtige
Larix.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
Demo Dominique Bosch

De grote tokonoma én de kleine
zullen in september worden inge-
richt door Bruno.

Tokonoma
van september



Beste leden, de zomer-, vakantie-,
komkommer- of pruimentijd is
inmiddels voorbij en het is tijd
om vooruit te kijken naar wat de
bonsai agenda te bieden heeft
voor de komende maanden.
Onze agenda staat vol met leuke
inspirerende middagen, de thema
avonden en de lessen van bruno.
Daarnaast is er ook nationaal en
internationaal al weer flink wat
bekend, zo is de datum van de
NBV show te samen met de NTC
bekend, 28 november en is ook de
datum voor de aankomende noe-
landers trofee bekend, 23 en 24
januari.
Leuke en in mijn ogen niet te mis-
sen evenementen voor elke bon-
sai liefhebber.
Ook daar zijn we een vereniging
voor, spreek af, geniet samen, leer
van elkaar en rij met elkaar mee.
Als vereniging zitten we ook niet
stil en zijn achter de schermen al
weer druk bezig met ons april
evenement, de show, simultaan
demo dag. Hiervoor hebben we
natuurlijk bomen nodig, zonder
bonsai geen show.

Nu wil ik vragen, vriendelijk doch
dringend verzoeken om jullie
mooiste boom eens mee te
nemen naar onze bijeenkomst
want daar word de selectie elke
maand gehouden.
De show waar heel bonsai neder-
land over praat willen we
komend jaar natuurlijk nog mooi-
er maken en dat kan alleen als u
uw boom mee neemt.
Wacht niet te lang want nu is er
nog tijd om misschien met wat
kleine tips en trics uw boom op
z’n mooist te laten zien in april.
Ik hoop op een grote opkomst en
veel bomen.

Tot de 19e,
De beste bonsai groet,
Bob
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Van de voorzitter

Belangrijke data
19 september demo Dominique Bos
24 september thema avond met Bruno, Leersum
26 september bonsaishow Tricht
29 september dennenavond Bruno, Wijk bij Duurstede

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
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
Deze bijeenkomst staat een demo
gepland van Dominique Bosch.
Een bonsaiïst van de nieuwe gene-
ratie.
Dominique is voor ons geen onbe-
kende aangezien we hem al eens
hebben mogen verwelkomen op
onze vorige locatie in Hooglander -
veen, toen hij de middag gevuld
heeft met een zeer interessante
demo op een den.
Voor de leden die daar niet bij aan-
wezig waren een kleine introduc-
tie. Dominique is al sinds jonge
leeftijd geobsedeerd door alles wat
met bonsai te maken heeft en
heeft zich in de loop der jaren bij-
zonder wat kennis en kunde eigen

gemaakt.
Zo heeft hij onder meer de

new talent wedstrijd
van Nederland

gewonnen en
heeft hij ons land
vertegenwoordigd

tijdens de EBA in
Polen.

Tevens is Dominique
een aantal weken bij

Salvatore Liporace in
Milaan geweest en is hij
in 2013 drie maanden

naar Japan geweest om zich de
bonsai kunst nog meer eigen te
maken.
Momenteel onderhoud hij de tuin
van Hotsumi Terakawa en word hij
regelmatig door Jean Paul Polmans
gevraagd voor de herstilering van
een boom uit zijn bijzondere col-
lectie met onder andere ex kokufu-
ten stukken.
Al met al heeft hij al flink wat bon-
sai uren op de teller staan en zijn
wij blij hem wederom te mogen
verwelkomen op onze club.
Komt allen en steek ook wat op
van zijn vaardigheden, of gewoon
voor weer een gezellige middag.

Bob
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Prijs van de
maand
Ook in september zijn er weer
mooie prijzen te winnen.
O.a. een schitterende esdoorn,
twee schalen, visemulsie en een
setje bonsaitijdschriften.

Bruno’s thema avond: jin en shari
24 september organiseert Bruno
weer een thema avond. Deze keer
is het onderwerp jin en shari. Ook
op deze interactieve avond is er de
mogelijkheid een tokonoma
opstelling te maken met eigen, of
door ons meegebrachte spullen.
Ook kan de boom die je mee-
brengt weer besproken worden.
Laat dit van te voren even weten.
De avond wordt ook nu weer
gehouden in De Binder in Leersum
en begint om 19.30 uur. 
De bijdrage in de onkosten van 
€ 5,- kunt u op de avond voldoen.



Afgelopen augustus was er sinds
lange tijd weer een bijeenkomst.
Dit op verzoek van wat leden tij-
dens de algemene ledenvergade-
ring. Hoewel sommige mensen
wat sceptisch waren over de te
verwachte opkomst was die toch
heel behoorlijk. En omdat de grote
zaal al helemaal ingericht was
voor een bridge toernooi zijn wij
met onze boompjes lekker buiten
gaan zitten. Het prachtige weer
gaf daar ook alle reden toe. Dus al
gauw zat iedereen fijn in het zon-
netje aan zijn bomen te werken.
Ondertussen werden de nodige
tips en wetenswaardigheden uit-
gewisseld zodat het een zeer
gezellige en nuttige middag werd.
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Terugblik bijeenkomst augustus
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Foto’s van Piet Dekkers



nieuwsbrief6

Bonsaiveiling EDO Koi
Op zondag 6 september was er bij
EDO Koi een bonsai veiling. Die
was al enige tijd geleden aange-
kondig en op de website waren de
bomen te bezichtigen. Er was een
grote variatie van loofbomen,
jeneverbessen, pinussen en aza-
lea's, met prijzen die van € 5,- tot
€ 2000,- geveild werden. De
opkomst was goed ondanks de
voorspelde weersverwachting bij
deze buiten-activiteit. Van onze
vereniging waren ook een aantal
belangstellenden, die met een
paar mooie bomen huiswaarts
keerden. Zeker een geslaagde dag
en een aanrader voor de toekomst.



Bruno organiseert exclusief voor
de leden van Bonsaivereniging
Midden Nederland een nieuwe

activiteit. Op elke 5e dinsdagavond
van een maand stelt hij zijn exper-
tise en zijn studio in Wijk bij
Duurstede beschik-
baar voor al
onze leden
die hun
kennis 
op een
bepaald
gebied willen
bijspijkeren. Per
avond (± 5 per jaar)
komt een bepaald onderwerp aan
de beurt. De eerste avond op 29
september is het onderwerp den-
nen. Hierbij zullen alle aspecten
van de den als bonsai ter sprake
komen. Kweek en vermeerdering,
standplaats, bemesting, kaarsen
snoeien, naalden knippen, vorm-
geving, bedrading, de juiste pot en
presentatie en alle andere onder-
werpen m.b.t. dennen die u maar
kunt bedenken. De avond begint
om 19.30 uur en eindigt rond 22.00
uur. Het maximum aantal deelne-
mers bedraagt acht personen, dus
als u interesse heeft wacht dan
niet met opgeven! Wie het eerst
komt, het eerst maalt. U geeft
zich rechtstreeks op bij
Bruno via zijn mail: 
brunocora@zonnet.nl en
de kosten voor zo’n avond
bedragen € 15,- kontant
te voldoen op de avond
zelf. Het adres is Badorfstraat 37,
Wijk bij Duurstede.
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Uitbreiding
bibliotheek
De bibliotheek is weer verder uit-
gebreid met schitterende boeken.
Onder andere prachtige kostbare
boeken van de beroemde japanse
bonsaitentoonstellingen.
Daarvoor was ook een tweede kast
nodig om ze veilig op te bergen.
Casper en Gerard zorgden ervoor
dat het weer op rolletjes loopt
wanneer de kast voor de bijeen-
komsten uit de kelder gehaald
moet worden. Dank je wel Edith
en Casper en Gerard!

5e dinsdag van de maand
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In mijn tuin stond een Metase -
quoia glyptostroboides (watercy-
pres) van circa 3 meter hoog en 2
meter breed. Hij groeide te snel
en werd te groot dus besloot ik er
een bonsai van te maken. 
In het voorjaar van 2013 heb ik
hem op een hoogte van ca.1 meter
doorgezaagd. Ik heb hem uitge-
graven en hierbij bleek dat er een
dikke wortel hoog aan de stam
zat. Ik heb deze verwijderd, waar-
na er een snoeiwond met een
doorsnede van 6 centimeter over-
bleef. Ik heb de boom opgepot in
een grote plastic pot van 10 liter.
Zo heeft de boom een jaar
gestaan.
Deze snoeiwond zat in de weg en
ik besloot te marcotteren. De dia-
meter van de stam boven deze
snoeiwond was 9 tot 13 centime-
ter. Het was de eerste keer dat ik

een metasequoia ging marcotte-
ren, maar gezien de dikke bast
had ik er wel vertrouwen in. En
bovendien was mijn marcot van
een haagbeuk tijdens de work-
shop marcotteren ook gelukt.

Op 1 februari 2014 (een mooie

zonnige dag) heb ik een ring van
4 cm breed uit de bast gehaald
met een snoeizaag, net boven de
grote snoeiwond. Door het
gebruik van een zaag wist ik
zeker dat ik diep genoeg zat. Ik
heb de bovenzijde van de ring
bepoederd met wortelhormonen.
Ik heb een kleinere plastik pot
rondom de bast geplaatst op de
grond van de oude pot en het
geheel gevuld met grove akada-
ma. Vervolgens heb ik het geheel
water gegeven en gezorgd dat de
akadama niet uitdroogde door
regelmatig van bovenaf water te
geven.

In het najaar van 2014 heb ik de
marcot geïnspecteerd. Ik zag wel
rondom wortels, maar ik vond het
onvoldoende voor zo’n grote
boom. Daarom heb ik de boom
laten staan. In de winter heb ik
noppenfolie rondom de marcot
aangebracht en heb ik de boom,
na het vallen van de naalden, in
een onverwarmd tuinhuisje
geplaatst.

Op 14 maart 2015 waren er al veel
knoppen te zien. Ik heb de wor-
tels opnieuw geinspecteerd en
toen besloot ik om de stam door
te zagen. Ik heb een plankje onder
aan de stam geschroefd voor de
stabiliteit en ik heb de macot in
een ruime pot geplaatst en
gevuld met uitsluitend akadama.
￼
De boom liep goed uit en in de
zomer van 2015 heb ik de boom
enigzins gesnoeid en de takken
bedraad en iets omlaag gezet.

De gehele styling van deze boom
levert nog wel problemen op,
maar de marcot is in ieder geval
gelukt!

Simon de Boer

Marcot van een watercipres


