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opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

demo Bob | receptie

In januari was er door de coronabeperkingen geen bijeenkomst.
Daarom grijpen we op deze
pagina terug naar november 2013
waar in de kleine tokonoma de
Lespedeza op rots van Stef de
Graauw te bewonderen viel.
De grote tokonoma was toen
ingericht door Piet Dekkers met
een prachtige literati Juniperus
squamata ‘meyeri’.

Voorzitter a.i.: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com
Penningmeester en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl
Secretaris: secretarisbvmn@gmail.com
Algemene zaken en nieuwsbrief:
Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl
Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl

Tokonoma
van februari
Bij onze bijeenkomst in februari
wordt de grote tokonoma gevuld
door Frank Oosthoek met zijn
schitterende Larix.
De kleine tokonoma wordt ingericht door Michal.

Algemene zaken: Michal Mokrý
06 - 453 865 37,
michal.mokry@gmail.com
Iban: nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 1 47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.
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Van de voorzitter
Beste bonsai vrienden, aanstaande zaterdag 19 februari gaan we
hopelijk als van ouds weer onze
bijeenkomst houden. Al hoewel
deze verlate nieuwjaars bijeenkomst wordt overschaduwd door
het droevige overlijden van Gert
Willemse. Gert was samen met
Marian van vaste waarde met zijn
hulp tijdens bijeenkomsten en de
aprilshow’s. Hij was er altijd, ook
al was zijn gezondheid de laatste
tijd niet optimaal. Ik persoonlijk
ga de gesprekken missen over
bonsai, koi en voetbal, ook al
waren we niet voor dezelfde club,
maar dat mocht niet baten. Laten
we ook de komende tijd Gert herinneren zoals hij was en Marian
steunen in haar verwerking van
dit vreselijke verlies.

Vooruit kijkend
jes en muntjes voor een drankje
worden uitgedeeld.

Wat deze maand ook weer op het
programma staat is de verpot ochtend bij Lodder op 26 februari, dus
grijp je kans om wat werk te doen
aan verpottingen. Er bestaat ook
de mogelijkheid om benodigdheden (akadama, draad of potten)
met korting te kopen.
Omdat de coronamaatregelen het
weer toelaten, gaan de open
dagen bij Lodder weer door en wel
op 5 en 6 maart. Een gezellig
samen zijn, met een mooie tentoonstelling en interessante
kraampjes, waaronder die van Bas
Bonsai en de verenigingsstand. De
leden van Midden Nederland kunnen net als voorgaande jaren
zowel op zaterdag als zondag hun
Bob gaat deze middag iets vertel- inkopen doen tegen 40% korting.
len over enten van nieuw loof. In Er wordt dan gezamenlijk afgerehet verleden heeft hij al eens
kend om 14:30 uur, verdere inforgesproken over deze techniek,
matie kun je bij Edith in de vermaar dit zal voor de nieuwe leden enigingsstand krijgen.
leerzaam zijn en voor andere een Hopend dat we weer een gezellige
welkome opfrissing.
middag gaan beleven met elkaar,
De tokonoma ’s zullen dit keer ook zou ik zeggen; tot zaterdag.
gevuld worden met verassende
presentaties, verder zullen er hap- Casper

Tijdens de bijeenkomst in februari
gaan we alsnog onze uitgestelde
nieuwjaarsreceptie houden. We
gaan genieten van elkaars aanwezigheid. Maar ook natuurlijk van
een lekker drankje, vergezeld door
wat smakelijke hapjes. Tijdens
onze receptie zal Bob het een en
ander laten zien over het enten
van nieuw loof. Waarvan nog wel
eens gedacht wordt dat die techniek alleen voor de meesters is,
maar die in werkelijkheid
ook door ons goed uit te
voeren is! Gewoon een
keer proberen! Verder
worden er weer wat
leuke prijzen
verloot. We hopen
natuurlijk dat iedereen er weer bij is!

Contributie
De contributie voor het jaar 2022
bedraagt weer 1 47,50. Heeft u nog
niet betaald? Maak het bedrag dan
s.v.p. snel over op ons gironummer
nl64 ingb 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging Midden
Nederland.

Belangrijke
data
19
26 februari
26 februari
5-6 maart
19 maart
9 april
21 mei
18 juni
juli
13 augustus

nieuwjaarsreceptie | enten van nieuw loof door Bob
verpotochtend (bij voldoende inschrijvingen)
open dagen Lodder Bonsai (inkopen met 40%)
ALV en boombespreking door Bruno
simultaandemo en verenigingsshow
werk aan eigen boom
demo Bart Verstappen
vakantiemaand
werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )

Boom van de maand
februari winterbloeiers
maart shohin/mame
april verenigingsshow
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Prijs van de maand
Deze maand is de prijzentafel weer
goed gevuld! Er staan twee mooie
bomen; een Iep en een Larix. Verder
twee mooie potjes, een flesje
Plagron powerroots, een rol aluminiumdraad, een snoeischaartje, tijdschriften en een flesje visemulsie.

Wij willen

uw

want onze show gaat in
Waarom? Omdat het een show
is van ons en door ons als
vereniging! Laten we er weer
net als voorgaande jaren een
spektakel van maken, waar
weer lang over nagepraat
gaat worden.
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mooiste bonsai
april weer plaatsvinden!
Dus neem uw bomen mee
naar de komende verenigingsbijeenkomsten voor de
selectie van uw mooiste boom,
zodat wij met z’n allen uw
presentatie helpen te
perfectioneren.
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Buxus sempervirens, een tuinyamadori
In training sinds 2005 (ca.70 j.oud) van het loof is het van een grotere
bol naar een beer veranderd en
Het leukste vind ik altijd de verha- daarna weer naar een eend van
len die achter een boom zitten.
ongeveer 2 meter hoog en een
Deze buxus struik komt uit de tuin omvang van 1,5 meter.
van mijn ouders, gepland in de
Later in de tijd mee verhuisd naar
jaren 70 en van oorsprong ooit een hun nieuwe woning en toen zij
opgaande spiraal geweest van
naar een appartement verhuisden
circa 1 meter hoog.
heb ik mijn kans gegrepen en hem
De jaren daarna heeft de buxus
uit de tuin gegraven.
vele gedaante wisselingen onder- Nadat ik de eend een kopje kleiner
gaan. Door het door laten groeien had gemaakt van 2 meter naar




ongeveer 50 centimeter kon ik
hem in een pot kwijt  .
Vanuit de wortelvoet kwamen
meerdere takken die ik teruggesnoeid heb en de stam was recht
omhoog zonder beweging. Om
deze reden besloot ik om de boom
maar gelijk in een schuine stand
op te potten en heb hem twee jaar
laten staan totdat er weer redelijk
wat groen op kwam te staan.
Tijdens het verpotten dat jaar
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Foto’s van Ron Hermeling
bleek dat op het gedeelte van de
wortelkluit waar ik de takken had
verwijderd de wortels waren afgestorven, waardoor de boom ook
weer in een kleinere pot kon worden geplaatst.
Nu hij in een kleinere pot kon
worden geplaatst begon ik enigszins te zien wat voor vorm ik erin
wilde maken en dat de hoogte nog
verder terug gebracht kon worden.
Ook kon er aan het dode hout
worden gewerkt en de eerste




vormgeving, terug naar 5 takjes
met loof .
In zijn andere pot gaf hij de indruk
het niet zo fijn te vinden wat
resulteerde in een slechte groei.
In 2008 dus maar uit de pot
gehaald om te kijken wat er aan
de hand kon zijn. Er was aan de
wortels niets te zien, maar toch
voor de zekerheid maar in een iets
grotere pot gezet.
Ook dat jaar was de groei niet
overdreven, waarna ik hem in

2009 in een nog iets grotere pot
heb gezet  .
De jaren daarna kwam de groei op
gang en kon de boom verder door
gevormd worden en heeft hij in
2017 op de interne show van
Apeldoorn gestaan . In 2019 heb
ik de boom meegenomen naar
BonsaiPlaza en er een mooie bijpassende Japanse pot voor
gekocht waar hij nu in staat
.
Ron Hermeling
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Open huis Lodder Bonsai 40% korting voor leden!
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Verpotten bij Lodder Bonsai ?
Onze vereniging organiseert bij
voldoende belangstelling op 26
februari weer een verpot ochtend
in verenigingsverband bij Lodder
Bonsai in Harmelen. Want veel
bomen staan alweer op uitlopen
na deze zachte winter. Iedereen is
welkom en er zijn geen kosten
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aan verbonden. Voor iedereen die
daar prijs op stelt is er weer deskundig advies en hulp aanwezig.
Maar ook als dat niet nodig is kan
het toch de moeite waard zijn om
van de gelegenheid gebruik te
maken. Alle evt. benodigdheden
zoals bijvoorbeeld akadama, potten en draad kunt u deze ochtend
nog met 40 % korting aanschaffen. Het zal in ieder geval weer
een gezellige ochtend worden.
Het verpotten is van 8:00 tot
12:00 uur. Je kunt je hier voor
opgegeven bij Edith via mail
e.den.ouden@live.nl
Wacht niet te lang om je op te
geven want het voorjaar staat al
weer voor de deur!

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!

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl
nieuwsbrief

In memoriam

Gert Willemse

way

ya
ll fl
’
I
y
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Tot ons grote verdriet heeft Bonsai
vereniging Midden Nederland
afscheid moeten nemen van Gert
Willemse.
Op de leeftijd van 62 jaar overleed
Gert aan een ziekte die uiteindelijk niet te genezen bleek. Wij zullen hem altijd herinneren als die
vriendelijke joviale man die onze
bijeenkomsten met grote regel-

maat bezocht. Bij de op- en
afbouw van onze show’s was hij
altijd een zeer welkome hulp.
Gert was vaak in zijn tuin te vinden bij zijn koi en de volière. En
met zijn kennis van bonsai wist
hij altijd mooie bomen neer te
zetten waaronder een aantal
prachtige dennen en azalea’s.
Ook vertegenwoordigde hij, in een

bloedhete hal, onze vereniging bij
de new talent contest tijdens de
NBS in september 2018.
Wij wensen Marian en zijn overige familieleden veel sterkte toe
bij het verwerken van hun grote
verlies.
Gert, we zullen je zeker missen!

De nationale ntc in september 2018
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bonsai show
simultaan demo
o.l.v. Bruno Wijman

Leersum
zaterdag
9 april 2022
gratis toegang!

10.00-17.00
bonsai show
12.30-15.30
demonstraties
door diverse
demonstratoren

De Binder
Hoflaan 29
Leersum
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