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Tokonoma
van de maand

st
bijeenkom st !
afgela
november

Helaas deze maand geen tokonoma’s van de (afgelaste) bijeenkomst. In plaats hiervan een foto
van de tokonoma van de april-

show in 2019, schitterend ingericht door Bob en een foto van
een (dressoir)opstelling bij Nol
thuis.
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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, helaas moeten we het
in november wederom zonder bijeenkomst stellen wegens Corona.
Hoe graag we ook weer een middag georganiseerd zouden hebben
is het iets wat we voor nu los moeten laten.
We zijn niet de enige die los moeten laten, ook de bomen laten hun
blad weer vallen om ons te laten
genieten van het mooie winter
silhouet.
Hét moment om te zien of
alle inspanningen van
het afgelopen
seizoen van
mesten en
snoeien

hun vruchten hebben afgeworpen
of dat er nog wat werk te doen is.
De late herfst en winter lenen zich
uitstekend voor snoeien en bedraden van loofbomen.
Op naar een volgend seizoen waar
we weer nieuw blad krijgen en wij
hopelijk weer wat meer mogelijkheden voor het organiseren van
bijeenkomsten.

Aziatics and Bonsai

Bas
Bonsai
www.basbonsai.nl

Voor nu, blijf gezond en veel leesplezier met de nieuwste versie
van de nieuwsbrief.
Bob van
Ruitenbeek

Bonsai
www.bonsaiplaza.com
Tijdens het bestellen vult u de
speciaal voor onze vereniging
bestaande kortingscode
BVMN2020 in. U krijgt dan 10%
korting in de internetwinkel!

Belangrijke data
21 november werk aan eigen boom
19 december demo Michal ?

geannuleerd ivm
coronavirus !!!

Boom van de maand
november vruchtbomen
december winterbeeld
Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus !!!
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Forsythia een lot uit de loterij
Juni 2019 won ik deze boom in de
verloting tijdens de bijeenkomst.
Een Forsythia op een steen .
Direct na het terugsnoeien voor
vertakking  werd het ook al
wat duidelijker wat ik er mee kon;
een half cascade. In februari 2020
verpot in een mooi rond potje
van Horie Bikoh. Om dat te laten
passen moest wel het grootste
deel van de wortels verdwijnen,
maar daar heeft een Forsythia














niet zoveel moeite mee. En tegelijk de boom gestyld .Omdat
de boom op steen van een
helling naar rechts nu
naar
links
moest,
kwamen
bijna
alle wortels
nu rechts boven in het potje.
Afgedekt met mos, maar het
zorgde er wel voor dat hij
iets uit het midden kwam
met te weinig helling . Maar
dat komt met de volgende verpotting wel weer goed  (photoshop). Tijdens het groeiseizoen
regelmatig weer teruggesnoeid
en precies een jaar later in juni,
stond de boom er mooi bij .
In oktober ging het draad
eraf en deze herfst  weer
opnieuw terug gesnoeid en
bedraad. Al met al een fijne
soort waarmee je snel resultaat kan boeken!
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Lonicera nitida de dwergkamperfoelie
Vorig jaar kocht ik deze boom uit
een partij. In het afgelopen voorjaar keuzes gemaakt, gesnoeid en
op een trainingspot gezet. Deze
pot is wel te groot maar dat is
goed voor de ontwikkeling .
Een Lonicera kan niet tegen
bedraden. De bedrade tak stopt
dan met groeien of gaat zelfs
dood. Deze soort is dus het beste
te vormen met snoeien en het
gebruik van spandraden om takken de goede richting te geven.
Tijdens het groeiseizoen werd de
boom verschillende malen
gesnoeid (foto  t/m )



Begin oktober heb ik de boom
overgezet (niet verpot) in een passende tokoname pot (foto )
De kleur van deze pot past goed
bij de fris groene blaadjes, de
witte bloemen en de paars glimmende bessen.
Op foto is aangegeven dat deze
doodhout partij nog moet worden
bewerkt. Dit dode hout is anders
dan de rest van het dode hout.
Op foto is het voorlopige eindresultaat van deze bewerking te
zien.
Op foto is een gedeelte aangegeven (de naar voren stekende jin)
dat nog aangepast moet worden.
Op foto zie je het resultaat van
deze aanpassing.
Ook het loof is hier weer verder
ontwikkeld.









De hoogte van de boom is 16 cm
en de stamvoet 12 cm.
De Lonicera is zo een dankbare
boom voor bonsai!
Volgend jaar staat de boom op
een show.

Bruno Wijman
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Foto’s van Bruno Wijman




Vooral in deze tijd waarin we
elkaar nog maar zo weinig
kunnen zien lijkt het ons een
goed idee om wat meer van
onze bomen te laten zien. In de
loop van de tijd hebben we
natuurlijk heel wat artikeltjes
zoals deze, waarin met foto’s
en een verhaal de ontwikkeling
van een boom wordt verteld,
langs zien komen. Maar dat
kan altijd nog beter. Dus bij
deze onze oproep: Kijk eens in
je archief of jij met een leuk
verhaal zou kunnen bijdragen
aan onze nieuwsbrief. Ook als
je denkt dat je foto’s niet goed
genoeg zijn, we kunnen heel
veel met Photoshop, en natuurlijk zorgen we samen met jou
voor een leesbaar artikel als je
dat wilt. Dus dat kan geen
reden zijn om niet eens mee te
doen. Duik eens in je archief en
stuur het op naar:

secretarisbvmn@gmail.com
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Shukkei-en te Hiroshima
Een tuin om de gedachten even
tot rust te laten komen in een
stad met een bijzonder indrukwekkende geschiedenis.
De naam van Shukkeien (縮 景園)
kan worden vertaald als ‘gekrompen landschapstuin’, wat ook een
goede beschrijving is van de tuin
zelf. Valleien, bergen en bossen
worden in miniatuur weergegeven in de landschappen van de
tuin. Door zorgvuldige teelt van
het land en de vegetatie bootst de
tuin een verscheidenheid aan
natuurlijke formaties en mooie
uitzichten na.
Shukkeien heeft een lange
geschiedenis die teruggaat tot
1620, net na de voltooiing van
Hiroshima Castle. De tuin vertoont veel kenmerken van de traditionele esthetiek van Japanse
tuinen. Rondom de hoofdvijver
van de tuin bevinden zich een
aantal theehuizen die bezoekers
een ideaal uitzicht op het omliggende landschap bieden.
Bob van Ruitenbeek
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Foto’s van Bob van Ruitenbeek
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Shukkei-en te Hiroshima
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