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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 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 tijdens de
bijeenkomst in augustus inge-
richt met een net gestylde Taxus
baccata Summergold door Bruno
Wijman.
In de kleine tokonoma stond een
mooie meerstammige Acer van
Riccardo.

Tokonoma
van de maand 

Vooruit kijkend
boombespreking Bruno

In de grote tokonoma een Junipe -
rus chinensis van Ron Hermeling.
In de kleine een opstelling van Nol
met een groepsbeplanting van
Acer palmatum Arakawa.

Tokonoma
van september

40jaar



Beste leden, een nieuwe maand,
een nieuwe nieuwsbrief.
Na de drukke werkmiddag in
augustus is de komende bijeen-
komst gevuld met een altijd inte-
ressante boombespreking door
Bruno, alwaar we menig nieuw
idee en inzicht krijgen in onze
bomen waar we zelf niet aan
gedacht hadden. Volgende maand
is er dan een demo door een ons
inmiddels bekende maar zeker
niet minder gewaardeerde gast,
Martin Bonvie.
Zeker niet te missen dus.

Buiten mijn eigen bomen om kijk
ik in onze natuur ook wel naar de
bomen. Vreemde groeiwijzen en
vormen blijven niet onontdekt,

maar wat me nu begin september
op valt is dat veel bomen al
herfstkleuren vertonen.
Begin september, ligt het aan mij
of zijn ze er dit jaar wel erg vroeg
bij?
Oké, ik heb nog geen vakantie
gehad en heb de zomer daarom
misschien wel anders beleefd
maar in mijn gedachte is het wat
vroeg.
Ach door de herfstbladeren en het
toch ook niet al te zonnige weer
krijg ik wel zin in een gezellige
bijeenkomst.
Binnen en toch tussen de bomen.
Ik zie u toch ook?

Tot de 16e,
Bob van Ruitenbeek
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Van de voorzitter

Belangrijke data
16 september boombespreking Bruno gewijzigd t.o.v. de

21 oktober demo Martin Bonvie vorige agenda!
17 september open huis bij Pieter van Uden

31 oktober thema-avond BVMN o.l.v. Bruno te Leersum
12 november thema-middag BV Rijnmond cascade
18 november werken aan eigen boom
25 november End of year sale bij Lodder met nbv show en ntc
16 december demo Bart Verstappen

Boom van de maand
september groepsbeplanting

oktober jin en shari
november vruchtbomen
december winterbeeld

Vooruit kijkend
In tegenstelling tot wat er enige
tijd in de agenda vermeld stond 
zal Martin Bonvie op de  bijeen-
komst van 16 september geen
demo geven. Deze demo van
Martin is verschoven naar de mid-
dag van 21 oktober. Komende bij-
eenkomst zal Bruno Wijman een
boombespreking houden.
Vergeet hiervoor dus niet uw te
bespreken bomen mee te brengen.
Afhankelijk van de hoeveelheid
meegebrachte bomen zullen we
ernaar streven om van elk lid in
ieder geval één boom te bespre-
ken. Mocht er tijd over zijn dan
kunnen er eventueel extra bomen
 door Bruno worden besproken.
Tussen al de te bespreken bomen
zal er natuurlijk weer een prachti-
ge verloting plaats vinden waar
iedereen kans kan maken op de
mooie prijzen die elke maand
weer op de verlotings tafel staan.

Bonsaituin open + schilderijen
expositie van Pieter van Uden
17 september van 10:00 tot 17:00
Gratis entree
Heikantsehoeve 59, Berlicum

Cascade-middag 
met Bruno Wijman
BV Rijnmond organiseert een 
themamiddag rond de cascade op
12 november met Bruno Wijman.
Dorpshuis, Lede 13, Hekelingen



3

Prijs van de maand
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Bonsai
www.bonsaiplaza.com
U krijgt 10% korting in de inter-
netwinkel van Bonzai plaza als
u tijdens het bestellen de
 speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode invult:
BVMN2017

De prijzen voor de komende bij-
eenkomst zien er weer goed uit!
Er zijn weer liefst drie bomen te
winnen waaronder een appel en
een rozemarijn. 
Verder weer drie mooie potjes,
wat bonsaitijdschriften en een
flesje mest.

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 wil-
len ook graag iedereen bij naam
noemen, dus draag uw badge met
ledenkaart svp zichtbaar. Als u
nog geen badge heeft kunt u die
ophalen bij Edith.
Zaal open 12:30 uur,
aanvang 13:00 uur.

Basiscursus
De basiscursus onder leiding van
Bruno Wijman is inmiddels volge-
boekt. De cursus vindt plaats op
de zaterdagmiddag van 23 sep-
tember, 14 en 28 oktober en 4 en 11
november van 13:30 tot 16:00 in
De Binder, Hoflaan 29 in Leersum.
De cursisten dienen zelf voor
draad, gereedschap en notitieblok
te zorgen. We wensen de cursisten
leerzame middagen toe!
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De vakantie is voorbij de eerste
clubmiddag was weer gepland,
enwel werken aan eigen bomen.
Tegen alle verwachting is was het
een zeer drukke middag, 30 perso-
nen die aan het werk waren met
hun meegebrachte bomen.
Helaas waren de sleutels van de
boekenkasten en de kist van de
tokonoma niet aanwezig. Casper
heeft samen met een aantal leden
het slot geforceerd van de tokono-
makist, om in ieder geval de toko-
noma’s neer te kunnen zetten. 
Dan blijkt dat er erg veel spullen in
de boekenkasten liggen, waaron-
der ook de lootjes en de mest voor
de verloting. Gelukkig heeft Bas
wat betreft de mest ons uit de pro-
blemen geholpen, de andere prij-
zen neem ik altijd van thuis mee
en zelf had ik nog lootjes van onze
april show in mijn kist liggen,
zodat ook de verloting kon door-
gaan. Boeken konden wel worden
ingeleverd, maar geen nieuwe
 worden mee genomen. Gelukkig
waren er aantal leden die hun
 boeken weer meenamen en ze in
september komen inleveren.
Het was best stressen voor Casper
en mij, de andere bestuursleden
waren nu eenmaal met vakantie
en dit aantal leden hadden we niet
direct verwacht in de vakantie -
periode. Ik hoop dat iedereen toch
een productieve middag heeft
gehad.

Terugblik bijeenkomst augustus
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Foto’s van Piet Dekkers
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In 2016 werd deze Chamaecyparis
obtusa Tsatsumi of Hinoki door
Bruno gestyld voor Bonsai Focus.
De twee foto’s hiernaast zijn van
een half jaar ontwikkeling na de
styling. De pot waar de boom nu in
staat heeft Bruno speciaal laten
maken door Anita van der Wal.
Ook een lid van onze vereniging.
Zoals je ziet past de pot perfect bij
de boom. 
In Bonsai Focus nummer 132 kan je
zijn hele verhaal over de styling
nog eens nalezen. 
Voor het geval dat je dat nummer
niet bij de hand hebt vind je wat
foto’s en tekst uit die uitgave op
deze bladzijden.
De boom is in 2020 klaar voor
Noelanders.

Bruno’s bomen

Bedraad eerst de grote takken ...

Voor de dieptewerking plaatst Bruno
Wijman een zijtak voor de stam.
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Foto’s van Bruno Wijman en Bonsai Focus

Met dank aan Bonsai Focus 
voor het gebruik van de foto’s
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Op deze pagina nog wat foto’s van
andere bomen van Bruno. De boom
in de oranje pot is zijn eerste
boom. Dit is een Cotoneaster dam-
meri. Hier is hij 28 jaar geleden
mee begonnen. De boom staat in
een pot van Kai Sperling.
De han kengai onder aan de pagi-
na is ook een Cotoneaster dammeri 
De boom rechtsboven is een Taxus
hiksii. Dit is een kruising tussen
een Taxus cuspidata en een Taxus
baccatta. Deze boom is nu 4 jaar in
training

Bruno’s bomen Foto’s van Bruno Wijman 


