nieuwsbrief juni 2021
Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

werk aan eigen boom

Ook in de nieuwsbrief van juni
kunnen we jammer genoeg nog
geen foto’s plaatsen van onze
eigen tokonoma’s met bomen van
onze leden. Jammer, maar het is
nog even niet anders. We doen
het hier nog maar met foto’s van
tokonoma’s die we op het internet
vonden.
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Tokonoma
van juni
Door de coronabeperkingen bij
De Binder kunnen er in juni nog
geen tokonoma’s geplaatst worden.

mst van
o
k
n
e
e
ij
b
e
d
eer!
juni kan w

eperkingen
maar met b

Algemene zaken en 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 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 leden, eindelijk is het zo ver.
Na lang wachten mogen we weer
een bijeenkomst organiseren, nog
wel met de nodige maatregelen
maar toch. We hebben er lang
naar uitgekeken en ik heb er zin
in.
Net als het mooie groeizame weer
lang op zich heeft laten wachten
heeft COVID ook lang roet in het
eten gegooid voor het grootste
deel van onze bonsai evenementen.
Nu de restricties langzaam maar
zeker verdwijnen en onze verenigings agenda langzaam maar
zeker gevuld raakt ziet het er voor
de komende tijd een stuk rooskleuriger uit. Hopelijk zal de rest
van de wereld en de bonsai

Vooruit kijkend
wereld snel volgen en kunnen we
weer gezamenlijk van onze hobby
genieten in plaats van alleen
thuis. Wat natuurlijk ook mooi is,
al heb ik de afgelopen tijd wel
extra het besef gehad wat een vereniging doet. Het samenkomen,
verbinden en delen van onze
hobby heb ik gemist.
Door de eerder genoemde restricties hebben we helaas wel een
maximum aantal bezoekers voor
onze zaal dus schrijf je in
(zie de kolom hiernaast)
en ben er bij.
Tot zaterdag.
Bob van Ruitenbeek

Belangrijke data
19 juni
14 augustus
18 september
16 oktober

werk aan eigen boom (let op: geen bibliotheek! )
werk aan eigen boom (let op: is 2e zaterdag ! )
algemene ledenvergadering | demo Michal Mokrý
demo Bruno Wijman

Boom van de maand
juni
augustus
september
oktober

acers
groepsbeplanting
shohin
jin en shari

Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus
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Beste leden, zaterdag 19 juni
mogen we weer een club bijeenkomst organiseren. We hebben
van De Binder te horen gekregen
dat er 35 werkplekken neergezet
mogen worden, met als gevolg dat
het bestuur moest besluiten dat
men zich moet inschrijven om de
bijeenkomst te kunnen bijwonen.
Daarvoor wordt een bepaald protocol gebruikt om iedereen zoveel
mogelijk dezelfde kans te geven.
Dinsdag 15 juni precies om 20:00
uur start de inschrijving op het
e-mail adres: e.den.ouden@live.nl
Inschrijvingen vóór die tijd tellen
niet mee! De eerste 35 leden krijgen bericht dat ze welkom zijn.
De daarop volgenden helaas het
bericht dat er geen plaats meer is.
Mocht je een plaats bemachtigd
hebben en toch niet kunnen
komen, laat dat dan tijdig weten
zodat een ander nog kan komen!
Je kan niet op de bonnefooi
binnenstappen, je plaats moet per
e-mail bevestigd zijn!
We gaan werken aan eigen bomen.
Er zal deze middag helaas nog
geen bibliotheek zijn.
Kom alleen als u zich fit voelt en
geen klachten heeft zoals verkoudheid of koorts etc.
Laten we met z’n allen de 1 ½
meter goed in de gaten houden en
zo op een veilige manier toch een
gezellige middag creëren.

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2021 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!
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Prijs van de maand
Onze verlotingstafel in juni is
weer gevuld met leuke prijzen.
We kunnen een mooie meidoorn
winnen! Verder een bruikbaar
boek van Peter Chan, drie mooie
potjes, een plantenspuit en een
snoeischaar.

Tijdens de bijeenkomst in
juni is i.v.m. de coronamaatregelen de winkel van
Bas niet aanwezig.
Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl
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Onze middag gaat weer
van start maar wel met de
nodige voorzorgen! schrijf
je in per mail, er zijn maar
35 plaatsen! Zie de rubriek
‘Vooruit kijkend’ hoe.
Neem de eerste deur naar
de theaterzaal. Draag een
mondkapje bij binnenkomst en rondlopen, zittend achter je tafel mag die
af. Iedereen heeft zijn eigen
tafel om aan te werken op
ruime afstand van elkaar.
Desinfecterende handgel is
aanwezig.
De bar is vanaf 13:00 open
voor bestellingen maar ook
hier gelden de coronamaatregelen.
En het belangrijkste: blijf
thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts etc.!
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Beestjes, allemaal beestjes…
Aan het begin van het seizoen
begon alles mooi uit te lopen,
toen ineens mijn Acer Palmatum
‘kiyohime’ achter bleef. Daar had
ik juist, naar ik dacht, een mooi
beleid op gezet, je kunt veel willen en bedenken, maar het gaat
vaak niet zoals je het voor ogen
hebt.
Na een klein onderzoekje zag ik
waar ik bang voor was, zwarte
luis!
De zwarte luis heb ik bestreden
met een oplossing van gekookt
water, driehoek zachte zeep en
alcohol. Het resultaat was verbluffend om een volgende generatie tegen te gaan (nog niet uitgekomen eitjes). Toch maar besloten de offertakken te verwijderen, hiervoor moet een ander
beleid gevolgd gaan worden.
Ik hoop het niet en toch kan het
zomaar zijn dat mede liefhebbers
ook last hebben van deze parasiterende beestjes. Lang heb ik
gedacht hier niet over te schrijven omdat de meesten onder ons
wellicht weten hoe dit te bestrijden. Een bestrijdingsmiddel aanschaffen is niet zo lastig. Maar
wat als ik de aanpak op biologische wijze doe met een minimum
aan kosten. Ik heb hier dan ook
een onderzoekje naar gedaan. In
de hoop hier wat mee te kunnen
betekenen, mocht er onverhoopt
narigheid in bonsai verschijnen.
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Door Nico Grasmaijer

Bekend is dat
bladluizen een hekel
hebben aan een sterke
geur. Hierbij
denk
je aan
Lavendel, Bonenkruid,
Salie, Hysop, Knoflook en
Goudsbloemen. Ook de
brandnetel heeft hierin
zijn sporen verdient.

Brandnetelgier
Brandnetel is volop te vinden
knip deze en vergeet de handschoenen niet. De toppen zijn het
sterkst, maar de rest voldoet ook.
Doe 1 kg brandnetel in 10 liter
water de het geheel af laat dit 6
dagen trekken en roer 1 a 2 keer
per dag. Kleinere of grotere hoeveelheden kan ook maar de verhouding blijft altijd 1:10. Hierna
moet het aftreksel gefilterd worden, dit doe je het best door een
zeef en een oude kaasdoek, zorg
dat er geen zaadjes in de het
vocht achterblijven, hierdoor kan
het kruid zich vermenigvuldigen
in de bonsaischalen. Het aftreksel
voor gebruik verdunnen een 1/2
liter aftreksel op 2,5 liter water.
Het is werkzaam tegen luizen.
Maak voldoende gier voor één
behandeling en laat het niet
staan, naarmate een gier langer
staat wordt deze sterker en gaat
meer ruiken wat luis juist weer
aantrekt.
Verse brandnetel bevat oa histamine en mierenzuur:
stoffen die insecten verwarren, beschadigen, etc.
Andere heilzame planten bevatten bitterstoffen, etherische oliën,
zuren, etc, met een vergelijkbare werking

Lavendelgier
Maak van 1 kg lavendel en 10 liter
water ook hier weer een aftreksel,
maar laat dit 8 tot 10 dagen trekken. Ook hier wordt het aftreksel
als bij de brandnetel gefilterd en
ook op dezelfde verdunde wijze
gebruikt. Deze ‘thee’ is werkzaam
tegen mieren en bladluizen.
Mieren brengen op zichzelf geen
schade toe, maar zij helpen de
bladluizen. Een mierenplaag kan
dus het beste onderdrukt worden.
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Aftreksels van kruiden
Deze zijn een goedkoop ecologisch middel om (pre)-bonsai
relatief beestjes vrij te houden.
Bladluizen, rupsen, diverse
vliegen en motten kun je zo
vooral preventief weren.

Bereiden van aftreksels
Vul een emmer met het kruid en
overgiet met kokend water. Laat
dit 12 tot 48 uur staan (niet langer), zeef en voeg 1 tot 2% zachte
zeep toe om het effect te versterken! Vernevel hiermee de ‘geïnfecteerde’ (pre)-bonsai!

wat van de stoffen uit je aftreksel
op en bouwen zo meer weerstand op. De hormonale stoffen
uit zeewier bevorderen een goede
groei.




Effect

Nico Grasmaijer

Het voornaamste effect is dat de
geuren en smaken de beestjes
verwarren waardoor ze wegblijven. Veel chemische stoffen uit
kruiden werken irriterend, waardoor beestjes zich niet goed meer
voeden of voortplanten of waardoor ze vluchten. (pre)-bonsai
nemen - minimaal, maar toch







Onder andere brandnetel, boerenwormkruid, vlierblad, alsem,
heermoes, rabarberblad, knoflook,
kamille, munt vooral planten met
sterke geur en /of smaak dus.
Meng verschillende kruiden voor
meer effect. Gebruik uit voorzorg geen giftige planten zoals
vingerhoedskruid, doornappel.
Hete peper (cayenne) werkt ook,
maar wees hier voorzichtig mee.
Ook zeewier is goed voor zo'n
extract. Het extract bevat veel
sporenelementen en hormonale
stoffen die allemaal gunstig zijn
voor je planten en je bodem.
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 Brandnetelblad
 Lavendel
 Rabarberblad
 Kamille
 Heermoes
 Munt
Alsem of Citroenkruid
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Crassula ovata klomp

Door Harry van Herck

(ook wel Jade plant of
Geldboom genoemd)
een fotoreportage, 2010 - 2021
September 2010
Herkomst
Aangetroffen in de hal van een
flatgebouw met de tekst: ‘Voor de
liefhebber’.
Tsja, en dan kruipt bij mij het
bloed waar het niet gaan kan.
Niet geschoten is tenslotte altijd
mis.

1e vorming
Vijf minuten met de keukenschaar en voilà.

2012
1e verpotting
De plant heeft de nieuwe verzorging duidelijk gewaardeerd.
Tijd voor de 1e verpotting.
Uitlopers bovenkant terug
gesnoeid tot 2 bladeren.
ALLE oude aarde verwijderd tot op
de onderkant van de aan elkaar
vastzittende stammetjes.
De onderkant is één geheel en
volledig gesloten.
De wortels aan de zijkant intact
gelaten, aan de onderkant terug
gesnoeid tot 0,5 cm.
Opgepot in mix van 50% damolin,
25% split, 25% akadama. Na opppotten in de tuin gezet.
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Foto’s van Harry van Herck

April 2015
Na de jaarlijkse najaarssnoei.
Vier zijden ‘met de klok mee’

Oktober 2015
En al weer toe aan de jaarlijkse
najaarssnoei.

Ook nu onze bijeenkomsten
voorzichtig weer gaan plaatsvinden, blijft het natuurlijk
leuk om artikeltjes zoals deze
van onze leden in de nieuwsbrief te kunnen publiceren.
Dus bij deze toch weer onze
oproep: Kijk eens in je archief
of jij met een leuk verhaal zou
kunnen bijdragen.
Duik in je archief en stuur het
op naar:
nol@parenthese.nl
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Crassula ovata klomp







Foto’s van Harry van Herck




2020
3e verpotting
De plant is in maart 2016 voor de
2e keer verpot.
Van 2016 tot 2020 is de plant in het
voor- en najaar waar nodig terug
gesnoeid tot 2 bladeren (of minder).
April 2020 is de plant voor de 3e
keer verpot.
De wortelkluit is wat schoon


gemaakt en rondom en aan de onderzijde enkele cm’s teruggesnoeid.
Bij gebrek aan Damolin is de plant
in hetzelfde schaaltje opgepot in
bims (bodemlaag ~ 1cm) en daarop een mix van bims (50%)
en akadama (50%).




 direct uit de schaal.
Na wortelsnoei:
 voorkant
 onderkant
 gefixeerd in schaal
 grondmengsel aangevuld.
Nog even water geven, en het is
weer klaar.

April 2021

Harry van Herck
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