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Tokonoma

Vooruit kijkend

van de maand

werk aan eigen boom

In de grote tokonoma stond de
afgelopen bijeenkomst een mooie
opstelling van Michal. De kleine
tokonoma werd gevuld met een
mooie selectie van door Gerard
gemaakte potjes. Helaas was
Gerard zelf geveld door ziekte.
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Tokonoma
van november
In de grote tokonoma zet Ron
Hermeling een mooie opstelling
neer. In de kleine komt een opstelling van Bruno met een bunjin-gi.
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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, eerder dan jullie
gewend zijn, de november bijeenkomst.
Een mooie mogelijkheid om aan
onze bomen te werken nu het seizoen het weer toe laat. De winter
staat voor de deur en dat betekend
werk genoeg. Altijd leuk om dat in
goed gezelschap en onder collegiale begeleiding te doen.

Vooruit kijkend
Gezien het jaar op z’n eind begint
te lopen zijn we ook al weer druk
bezig een programma te maken
voor volgend jaar. Ik denk dat we
al een aantal mooie dingen hebben vastgelegd maar mocht u nog
ideeën hebben, dan zijn ze altijd
welkom.
Ik hoop u allen weer te mogen
begroeten komende zaterdag.

Net als in de vorige nieuwsbrief al Bob van Ruitenbeek
gevraagd, ook dit keer weer de
oproep om uw mooiste bomen
mee te nemen naar de komende
bijeenkomst voor de selectie voor
onze april show. We hebben nog
wat plekjes te vergeven.

Bonsai

Nu de herfst echt is aangebroken
kunnen we onze loofbomen
bewonderen met hun prachtige
herfstkleuren. De komende bijeenkomst kan er weer naar hartenlust
gewerkt worden aan eigen bomen,
en kan iedereen weer door een
mede bonsai-lid geïnspireerd worden met advies en een andere blik
op de boom waar je mee bezig
bent. Tijdens deze middag zal Bob,
in de vorm van een stille demo,
ook aan een boom werken. Welke
is nog een verrassing. Zoals altijd
zal er ook weer een mooie verloting zijn met nuttige en mooie
prijzen. We hopen op een grote
opkomst. Het wordt vast weer een
gezellige middag.

Aziatics and Bonsai

www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2019 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Belangrijke data
9 november
23 november
21 december
18 januari
15 februari
29 feb - 1 mrt
4 maart
21 maart
18 april
16 mei
6-7 juni

werken aan eigen boom
NBS en landelijke NTC, Lodder Bonsai, Harmelen
lezing bonsaipotten, Maarten van der Hoeven
receptie en 3x demo ntc-winnaars BVMN
werken aan eigen boom
The Trophy 2020, Genk, Belgie
boombespreking Minoru Akiyama ('s avonds)
algemene ledenvergadering
bonsaishow en simultaan demo BVMN
workshop en lezing Mark en Ritta Cooper (hele dag)
Bonsai van het westen

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

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
willen ook graag iedereen bij
naam noemen, dus draag uw
badge met ledenkaart svp zichtbaar. Zaal open 12:30 uur.

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld
2

nieuwsbrief

Prijs van de maand
Deze maand staat er een superprijs op tafel! Een door Bruno
schitterend gestijlde Pinus sylvesteris!
Verder nog een zeer bruikbare
jeneverbes, zelf te stijlen ; ), vier
mooie potten, een fles PK mest en
een rol draad. Dus lootjes kopen!
Je weet maar nooit wat je wint!

Wij willen

uw

op de bonsai show in april
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
van Midden Nederland.
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 oktober
Afgelopen bijeekomst was weer
een mooi voorbeeld van waar
onze vereniging goed in is: brengen van gezelligheid, samenwerking, het geven van voorlichting,
het hebben van lol en een beetje
gokken. De bijeenkomst had alles
van het voorgaande. De bijeenkomsten zijn, of er nu veel of weinig mensen komen, altijd een succes. Met het verschijnen van circa
30 man was er een mooie
opkomst voor de demo van Bart
Verstappen en zijn assistent
Corné de Peffer. Hoewel demo's
langdradig kunnen zijn was deze
goed opgezet. Niet één maar twee
bomen werden tegelijkertijd
gestyled. De twee jeneverbessen
hadden we al gezien bij eerdere
demo's van Bart. Het mooie van
deze dubbeldemo was dat zodra
het 'slaapverwekkende' saaie
gedeelte kwam (lees bedraden),
Bart deze werkzaamheden overdroeg aan zijn assistent en vrolijk
verder ging naar boom twee.
Prachtig om te zien wat zijn visie
is voor de bomen en hoe hij moeilijke beslissingen met het publiek
deelt. Uiteindelijk leverde het
twee mooi gestylde bomen op.
Ook het gokken kreeg deze dag
weer een grappige wending. In
een melige bui dacht ik leuk te
zijn door eens bingo te roepen
voordat het eerste winnende
nummer door Casper werd omgeroepen. (sorry ... boy's will be
boy's...) Tot mijn verbazing had ik
nog bingo ook. Geloof me, dit is
puur geluk en schrijf ik toe aan
karma dat ik als secretaris heb
opgebouwd in de eerste maanden
van mijn bestuursfunctie. Over de
uitslag kan niet gecorrespondeerd
worden met het bestuur.
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Een vereniging is een sociale eenheid die een afspiegeling is van
de maatschappij. Mensen komen
en mensen gaan. Geleidelijk loopt
het ledental op, maar Ruud John
zal om gezondheidsredenen de
vereniging waarschijnlijk niet
meer bezoeken. Jarenlang al lid
van de vereniging en een vaste
waarde in het team van de BVMN.
Laten we hopen dat het een
Heintje Davids is ... (voor de jongeren onder ons: een nederlandstalige artiest die wel 10 come-backs
op het podium had). Er is veel
twijfel in het leven, maar een

ding is zeker ook al proberen we
de natuur naar onze hand te zetten, met ons eigen leven gaat dat
bijna niet. We moeten het doen
met de kaarten die we hebben
gekregen bij onze geboorte.
Bedankt Ruud.
Groet, Ruud van Woudenberg
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Foto’s van Piet Dekkers
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Bonsai roadtrip oktober
Zomaar wat ingrediënten voor
een heerlijke dag: Een strak programma, leuke mensen, zonnig
herfstweer en heel veel prachtige
plekken om te genieten van bonsai en alles wat daarbij hoort.
Zaterdag 26 oktober zijn wij met
de Roadtripgroep voor de 3de keer
op pad geweest. De dag begon al
vroeg, want wij werden door
Maarten van der Hoeven om 9
uur verwacht op het terrein van
Yokoso Japanese Gardens. Alwaar
onze roadtrip zou gaan starten.
Een unieke onderneming gespecialiseerd in grote tuinbonsai maar
ook gewone hoge kwaliteit bonsai staan daar te kust en te keur.
Wij hebben daar veel mooie
bomen gezien, maar ook prachtige stenen en andere elementen
voor het creëren van een Japanse
tuin. Niet iedereen is hier zonder
boom vertrokken zullen we maar
zeggen ;) en wat heeft Maarten
veel kennis van bonsai.
Vervolgens zijn we op pad gegaan
naar Delft, waar Maarten zijn
webwinkel BonsaiPlaza gehuisvest heeft. Ook weer een bijzondere plek waar je alles op het
gebied van bonsai kan kopen. Zijn
verzameling bonsaipotten is
enorm en je wordt er stil van ... zo
mooi, wat hebben we daar veel
mooie dingen gezien!
Na ruim een uur onze ogen uit te
hebben gekeken vertrokken wij,
ook hier sommige met een nieuwe aanwinst, richting Den Haag
waar de Japanse tuin van
Clingendael op het menu stond.
Daar bleken we zeker niet de
enige, want wat waren daar veel
mensen! Gelukkig bij het theehuis een plekje gevonden om lekker wat te eten en onze hoofden
een beetje leeg te maken, om
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daarna te genieten van een
prachtige tuin. Door de enorme
drukte zijn we hier niet lang
geweest, maar het is zeker een
plek om nog eens terug te komen
om te genieten van een bonsaituin die je niet gauw ergens
anders zult vinden.
Omdat we hier minder lang
gebleven zijn dan gepland was,
werd er ter plekke door de organisatie nog een alternatief programmaonderdeel ingelast voor
degenen die nog tijd en energie
hadden: op naar Schoonhoven,

naar het bedrijf van Iwan Roos.
Alweer een heerlijk plekje om
terecht te komen. Ik ben een
‘beginner’, maar wist niet dat een
dag bonsai zo ontspannen kon
zijn. Ook hier hebben mensen nog
mooie dingen kunnen kopen. Ik
heb echt enorm genoten! Marc en
Frank: dank je wel voor de organisatie van deze dag.
Mincke
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Bonsai roadtrip oktober
Voor alles is een eerste keer. Ik
ben zelf nog nooit meegegaan
met een activiteit buiten de bijeenkomsten op zaterdag. Niet
omdat ik niet wil maar omdat het
er nog nooit van gekomen is.
Zaterdag de 26ste stond de jaarlijkse RoadTrip op de planning
georganiseerd door Frank
Oosthoek, Marc Dirkse en Bruno
Wijman. Het programma bestond
uit een bezoek aan Yokoso te
Boskoop, Bonsaiplaza te Delft en
en wandeling door de Japanse
tuin van Clingendael te Den Haag
(bij de sjieken onder ons ook
bekend als 's Gravenhage).
Om 9:00 uur aanwezig in Boskoop bij Yokoso. En mijn mond
viel open (echt ... ). Prachtige
antieke tuinornamenten uit
Japan in alle maten en vormen.
Ik zal jullie niet vermoeien met
de Japanse namen maar als je iets
zoekt is het er te vinden... of
Maarten zoekt het voor je. Naast
de tuinornamenten was er een
mooie collectie met bonsai voor
de verkoop. Voor ieder wat wils, ik
heb mijn oog laten vallen op een
aantal zaken die je niet veel ziet:
een varen genaamd "Kattepootje"
(als je hem ziet zie je de gelijkenis met een poot van een kat),
een Japanse eik (Quercus Serrata)
als mooi startmateriaal en een
varen op een rots. En ik was niet
de enige die de portemonnee
heeft getrokken en onder advies
van Bruno ging het een en ander
over naar een nieuwe eigenaar.
Ook Bruno zelf wist wat moois te
verschalken. Zijn oog was gevallen op een kleinbladige iep in een
moyogi-stijl. Na een paar uur
rondstruinen zijn we afgereisd
naar Delft om bij Maarten te kijken bij zijn shop. Ook hier viel
mijn mond weer open. Dacht ik
dat ik wat Bonsaispullen had
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maar dit slaat alles. Boeken, oud
en nieuw, in alle soorten en
maten, van de oude Kokufu-boeken (vanaf nr 35 !) tot aan de
nieuwste uitgaven.
Gereedschappen en potten; kleine, grote, medium, rode, blauwe,
gele ... uh ... je snapt het al een
grote collectie.
Ik ben niet vaak jaloers ( ... en ik
bedoel hier niet afgunstig, want
daar doe ik zo wie zo niet aan,
maar iets wat ik óók zou willen)
maar hier was ik het, Maarten is
living my dream .... snik.
De laatste stop was de Japanse
tuin van het huis Clingendael in
Den Haag. Vlak voor de wandeling hebben we met zijn allen
even in het theehuis een broodje
gegeten en wat gedronken. Even

"vechten" voor een plekje op het
terras maar dan heb je ook wat.
Dan zie je trouwens dat elk voordeel zijn nadeel heeft. Het lekkere
weer (zonnig en droog met zo'n
twintig graden celsius) heeft
gezorgd voor een opkomst van
een grote groep Hagenezen en
een brede selectie aan andere
nationaliteiten. Er liepen veel
Chinezen, Indiërs en hoorde ik
Israelis, Italiaans en nog wat
talen die ik niet kon thuisbrengen. We hebben ons door de tuin
geworsteld en een mooie indruk
gekregen van deze Japanse tuin.
Bedankt Frank, Marc en Bruno. Ik
zeg een geslaagde dag en tot volgen jaar!
Ruud van Woudenberg
nieuwsbrief

Bestel de juiste grondsoort . . .
. . . en meld je aan bij Bas!
Dit najaar kunt u de substraten,
voor het verpotten van uw bonsai,
ook verkrijgen via Bas Bonsai.
Tot en met 21 december kunt u tijdens de bijeenkomsten uw bestelling plaatsen.
Of u kunt uw bestelling opgeven
via info@basbonsai.nl
Tijdens de bijeenkomsten van
januari of februari, liggen de substraten dan voor u klaar.
Makkelijker kan het eigenlijk niet!

Speciaal voor
de leden van
Bonsai vereniging
Midden Nederland

Bas Bonsai
akadama
hard
5 mm, 14 liter

kanuma
16 liter

€ 13,95

€ 14,50

akadama
hard shohin
2 mm, 10 liter

kiryu
kleine korrel
18 liter

€ 15,95

€ 17,95

www.basbonsai.nl
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Bonsai Ten Diepenbeek België
In het weekend van 2 en 3 november hield Eda Uchi Kai ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan voor
de vierde maal de Bonsai Ten. Een
show die ieder jaar nog wint aan
kwaliteit. Dit jaar vielen ook de
bomen van Jean-Paul Polmans zelf
te bewonderen. En ook dit jaar was
Bas Wiersma aanwezig met zijn
winkel. Bas was zo vriendelijk om
voor ons langs de opstellingen te
lopen en foto’s te maken. De foto’s
heeft hij hetzelfde weekend opgestuurd zodat ze nog in deze
nieuwsbrief geplaatst konden worden. Heet van de naald dus. Dank
je wel Bas!
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Foto’s van Bas Wiersma
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Bonsai Ten Diepenbeek België
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