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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

ALV & boombespreking
door Bruno

In februari was de grote tokonoma gevuld door Frank Oosthoek
met zijn schitterende Larix die
tijdens onze laatse show nog de
beste naaldboom was. De boom
werd vergezeld door een eerbiedwaardige Chojubai in een
beschilderd potje.
De kleine tokonoma werd deze
maand ingericht door Stef
met een mooie mame
opstelling. Ook hier was een Larix
in volle glorie te zien!
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Tokonoma
van maart
Bij onze bijeenkomst in maart
wordt de grote tokonoma gevuld
door Bruno.
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

Vooruit kijkend

Nu het gevoel van de laatste 2 jaar,
corona maatregelen en besmettingen, over lijkt te zijn, hebben we
er weer een nieuwe crisis voor
terug. En wel de oorlog in de
Oekraïne, we hopen dat ook hieraan snel een einde komt, voor
Europa en de slachtoffers van dit
ongekende geweld.

fijn, want de grondstoffen vanuit
Japan zijn duur geworden.
Ondanks dat veel van ons deze
afgelopen tijd niet intensief aan
de bomen hebben kunnen werken, is het enthousiasme niet
minder geworden, en hebben we
tijdens de open dagen twee nieuwe leden mogen verwelkomen.

Wat op dit moment bij ons speelt
is de aprilkoorts, of alles wel op
tijd klaar zal zijn. Het streven naar
ieder jaar weer een nieuwe mooiere show neer te zetten, vergt veel
inzet van de vrijwilligers, waarop
wij gelukkig kunnen rekenen. Dus
heb je nog een moment op vrijdag
8 april, vanaf 12.00 uur voor de
opbouw of zaterdag 9 april om
alles weer netjes af te breken en
op te ruimen, meld je aan bij
Edith. Via de mail zal zij ook nog
een oproep doen. Dan de bijeenkomst van zaterdag 19 maart, de
Algemene Leden Vergadering, met
daarna een boombespreking van
Bruno. Neem dus een boom mee.
Het open dagen weekend bij
Lodder zit er inmiddels weer op,
na twee jaar geen open dagen.
Onze leden hebben hier weer kunnen profiteren en hun inkopen
met korting kunnen kopen. Zeker

Triest is dat vlak na de open
dagen, mevrouw Lodder op 88
jarige leeftijd is overleden, wij
wensen de familie en vrienden
veel sterkte.
De cursus/werkavonden gaan ook
weer van start, er zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Als ik nu naar buiten kijk is de
lente reeds begonnen.
Casper

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Belangrijke data
19 maart
1-3 april
9 april
14-15 mei
21 mei
18 juni
juli
20 augustus

ALV en boombespreking door Bruno
Edo Koi, bonsai veiling
simultaandemo en verenigingsshow
Edo Koi, koi en bonsai dagen
werk aan eigen boom
demo Bart Verstappen
vakantiemaand
werk aan eigen boom (3e zaterdag van augustus!)

Boom van de maand
maart shohin/mame
april verenigingsshow
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Het is weer tijd voor de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering. De
agenda, notulen van de alv 2021,
het jaarverslag 2021 en het financieel jaarverslag 2021 zijn al aan u
toegezonden door de secretaris.
Zodat iedereen de gelegenheid
heeft de stukken goed door te
nemen en eventuele vragen alvast
op voorhand per mail aan het
bestuur voor te leggen. Mocht u
zaterdag 19 maart aanwezig zijn
en de stukken nog niet hebben
doorgenomen doe dit alstublieft
alsnog om goed voorbereid de alv
bij te wonen. Eventuele vragen
kunt u uiterlijk woensdagavond
16 maart sturen naar:
secretarisbvmn@gmail.com.
We vragen dit om zo efficiënt
mogelijk met de tijd om te gaan
en de vragen duidelijk en direct te
kunnen beantwoorden. Op deze
manier hebben we voldoende tijd
voor de rest van het programma.
Na de alv zal Bruno Wijman
bomen gaan bespreken. Dus neem
vooral uw boom (of bomen) mee
naar de verenigingsmiddag zodat
ook uw boom besproken gaat worden en u met deskundig advies
verder kunt met het stijlen en verzorgen van uw kostbare boom.
Op gepaste wijze hopen wij u
weer te mogen begroeten in De
Binder en er een fijne middag van
te maken. De zaal opent om 12:30.

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!
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Prijs van de maand
Ook deze maand is de prijzentafel
weer goed gevuld! Met o.a. twee
mooie bomen, een Larix en een
Acer campestre. Verder twee fraaie
potjes, een leuke tenpai van een
muisje, een zak Abrakas, mestzakjes en vloeibare mest. Dus zeker
weer de moeite waard om een
gokje te wagen!

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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Terugblik bijeenkomst februari
Februari begon met droevig
nieuws over het overlijden van
ons lid en vriend - Gert Willemse.
Gert, het zal nooit meer hetzelfde
zijn zonder jou. Je zal worden
gemist en altijd herinnerd voor je
vriendelijke aard en vreugde!
De tokonoma’s werden voorbereid
door Frank Oosthoek en, voor de
tweede keer op rij, Stef de Grauw.
Frank toonde een prachtige winteropstelling van zijn prijswinnende lariks. En Stef presenteerde
een uitstekende halfcascade van
lariks.
De middag ging verder met de
nieuwjaarsreceptie met drankjes
en hapjes geserveerd door niemand anders dan onze nieuwe
voorzitter - Casper.
Het hoofdprogramma van de middag was een lezing en praktische
demonstratie van enttechnieken
door Bob. Ieder van ons is wel
eens een jeneverbes tegengekomen met een geweldige beweging, uitstekende proporties, maar
het loof was gewoon niet goed of
te ver van de stam. Of een den
met prachtige tapsheid en ouderdom, maar een ontbrekende tak
op een belangrijke plaats. Bob
deelde met ons de geheimen en
details van enten die hij in Japan
leerde. In Japan wordt deze techniek vaak gebruikt om problematische bomen op te lossen, maar
het moet nog steeds populair worden in Europa. Bedankt voor het
delen Bob!
Zoals altijd was de loterij weer vol
met prijzen, die haar nieuwe
gelukkige eigenaren vonden. En
dankzij Bas en zijn winkel konden
we ons bevoorraden voor het verpotseizoen!
Wat een leerzame middag!
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Foto’s van Stef de Grauw
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Terugblik bijeenkomst februari
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Foto’s van Stef de Grauw
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Ontwikkeling van een Taxus cuspidata
Ik vond de boom wel interessant
en vroeg of hij de boom na afloop
van de demonstratie wilde verkopen.
Eerst een klein stukje voorgeschie- Bedenk wel dat als je dit doet er
denis.
altijd een risico aan kleeft, wat mij
In 2014 werd Marc Noelanders bij later ook overkwam, want tijdens
bonsaivereniging Apeldoorn uiteen demo worden er altijd handegenodigd voor een demo omdat
lingen gedaan die ten nadele van
deze toen 25 jaar bestond.
de boom kunnen werken.
Hij bracht een Taxus cuspidata
Eerst werd zoals gewoonlijk de
van ca. 45 jaar mee waar hij de
stand van de boom bepaald en de
demo op zou uitvoeren .
levende en dode gedeeltes opge-

Jubileum demo
Marc Noelanders 2014
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zocht, waarna het dode gedeelte
werd bewerkt met een frees en
staalborstel.
De takken werden in de raffia
gezet en voorzien van bedrading
en daarna in vorm gezet  .
Na afloop van de demonstratie
nam ik vol trots de boom mee
naar huis, teruggezet in de kuip
heb ik de boom op een schaduwrijke plaats achter in de tuin gezet
om hem weer op krachten te laten
komen.
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Foto’s van Ron Hermeling
een pot gezet. Omdat tijdens de
verpotting, een mooi gedeelte van
dode wortels tevoorschijn kwam
heb ik de boom hoger opgepot.
Het enige wat ik daarna gedaan
heb is het bewerken van het dode
hout en de boom verder met rust
laten  .



Na een maand kreeg de boom uitval van de linker boventak, de tak
waaruit de gehele linkerzijde van
de boom was opgebouwd het
groen werd bruin!
Ondanks dat de takken voor het



verbuigen in de rafia gezet waren,
waarschijnlijk toch te sterk verbogen, zat ik met een boom zonder
linkerzijde.
In het voorjaar van 2015 heb ik de
boom uit de kuip gehaald en in

De boom herstelde maar moeizaam, na 2 jaar kwam de groei
weer op gang en kon ik aan de
herstelwerkzaamheden beginnen,
het opnieuw opbouwen van de
linkerzijde.
In 2018 zijn alleen de hooftakken
bedraad en met spandraden op de
plaats gezet  .
In 2019 heb ik de boom verder uitbedraad en in vorm gezet
.




Bonsaivereniging Midden Nederland | februari 2022

9

Ontwikkeling van een Taxus cuspidata
De groei van de boom verliep
voorspoedig in 2020, de wortelkluit ontwikkelde zich goed, daarom nam ik het besluit om de
boom in een kleinere pot te zetten.
Dus op zoek naar een mooie passende pot.

verschillende potten bekijken om
de passende wat betreft formaat,
model en kleur te vinden.
Het is altijd makkelijker om een
keuze te maken als je meerdere
mogelijkheden met elkaar kunt
vergelijken.
Het werd een roodbruine Yamaaki
Ik heb de boom toen meegenomen pot, die mooi met de bast van de
naar Bonsaiplaza en kon daar de
taxus overeenkomt.



In september 2021 heb de boom
weer volledig bedraad en in vorm
gezet, nu mag hij weer groeien
zodat de loof etages voller gaan
.
worden

Ron Hermeling
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Verpotochtend bij Lodder Bonsai
Op zaterdag 26 februari werd de
gezamenlijke verpotochtend bij
Lodder weer gehouden. Diverse
leden namen de gelegenheid te
baat om aan het verpotten te gaan.
Het is tijdens deze verpotochtend
heel praktisch om dan je boom
te verpotten. Zeker als je
nog wat onzeker bent om het
op de goede manier te
doen of wat extra
handjes nodig hebt bij
het verpotten van een grote
zware boom. En als je nog niet
het juiste schaaltje van thuis hebt
mee kunnen nemen, is er daar
altijd wel wel een mooie schaal te
koop die dan wel passend is
voor je boom.

Casper, Nol, Michal, Simon en
Bruno hebben onze leden goed
kunnen adviseren bij het verpotten
van hun bomen. Bijvoorbeeld over
hoe een boom vastgezet en in de
juiste stand gezet kan worden.
Welke pot het meest geschikt is.
Maar ook wat is toegestaan om
van de wortels af te halen, zodat de
levensvatbaarheid niet in gevaar
komt na de verpotting.
Na een productieve ochtend ging
iedereen weer voldaan naar huis.

Ook prettig
natuurlijk dat
alle aankopen
bij Lodder
weer met
40 % korting
afgerekend
konden
worden.
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Open huis Lodder Bonsai
Op 5 en 6 maart hield Lodder
Bonsai alweer voor de 22ste keer
het jaarlijks open huis.
Er werden mooie leerzame
demonstraties gegeven door de
bekende bonsaimeesters Marc
Noelanders op zaterdag en Carlos
van der Vaart op zondag.
Tijdens deze open dagen konden
onze leden bij Hoka-En (niet bij de
standhouders natuurlijk) weer
met een korting van 40% inkopen
doen. Heel wat leden maakten
hier natuurlijk graag gebruik van!
In de Hoka-En Bonsai Studio was
een exclusieve tentoonstelling
met bijzondere bonsai uit privécollecties. Van leden van Midden
Nederland stonden er opstellingen van Bruno Wijman, Bob van
Ruitenbeek, Henk de Koning,
Frank Oosthoek, Stef de Grauw en
Nol van der Linden.
Tijdens de show op zaterdag kon
het publiek kiezen voor de mooiste bonsai. De eerste plaats van de
publieksprijs ging naar een imposante den. De tweede prijs was
voor Henk de Koning met een
mooie opstelling van een den en
een acer. De derde prijs was voor
Nol van der Linden met een strakke mame opstelling.
Personeel van Lodder Bonsai gaf,
voor iedereen die dat nog lastig
vindt, duidelijke lessen over het
verpotten van Bonsai.
Natuurlijk was er ook nu weer een
markt van standhouders met bonsai-gerelateerde artikelen en
kunst, handwerk en Japanse lekkernijen.
Dus alle ingrediënten voor een
mooie dag uit voor iedereen die
van bonsai houdt.
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Foto’s van Michal, Sander en Stef
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Open huis Lodder Bonsai
1e plaats publieksprijs

3e plaats publieksprijs

eerste prijs Shohin
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eerste prijs Bonsai
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Foto’s van Michal, Sander en Stef

Dankwoord

2e plaats publieksprijs

Een warme handdruk en een
arm om je heen,
dat is alles wat je nodig hebt om
te weten: ik ben niet alleen.
Een mooie bos bloemen, lange
brief of bijzondere kaart,
maakt dat je afscheid nemen
sneller aanvaart.
Ons is zoveel liefde en steun
gegeven,
het geeft ons moed om verder
te leven.
De blijken van medeleven na
het overlijden van Gert
waren ontroerend.
Daarvoor onze grote dank.
Marian Willemse Splint
Danielle en Huibert
Joelle, Elise, Lianne
Dominique
Jean-Paul
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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
16
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