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Lidmaatschap
U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen 147,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten, 
of bij de secretaris.

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging
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De kleine tokonoma was tijdens de
aprilshow ter nagedachtenis aan
Gert Willemse ingericht met een
mooie literati van Gert gestyld
door Bruno. In de grote tokonoma
stond ook een boom van Gert, een
mooie Acer palmatum.

Tokonoma
van de maand 

De grote tokonoma is gevuld met
de beste naaldboom van de show
van Nancy. In de kleine tokonoma
staat de beste loofboom van de
show van Michal.

Tokonoma
van mei

Vooruit kijkend
verenigings NTC
werk aan eigen boom



De april show ligt alweer achter
ons, er was dit keer een ongewone
korte voorbereiding maar met de
geweldige inspanning van alle
vrijwilligers, de technische com-
missie en gasten van buiten onze
vereniging is het een zeer geslaag-
de dag geworden. Door de uitbrei-
ding in de foyer was onze show
groter dan normaal.
Omdat de grote verloting niet
doorging, kregen we extra ruimte
voor de creatieve leden van onze
vereniging, die met hun creaties
deze ruimte konden vullen, wat
zeer succesvol was.
De bomen die op het podium wer-
den gestyld, zijn na afloop verloot,
wat ook een primeur was. De
nieuwe eigenaren waren hier heel
blij mee. Gelukkig voor mij was
Bob die dag nog bereid de officiële
momenten aan elkaar te praten.
Ook voor Bruno was de dag een
flinke opgave, zowel fysiek als
mentaal maar zoals verwacht is
hem dat weer gelukt.
Deze dag was overigens een repe-
titie voor de Nederlandse Bonsai
Show de NBS, op 17 september.
Waar wij als Midden Nederland
onze locatie beschikbaar stellen

voor de show van de NBV, en waar
we natuurlijk weer hopen op de
steun van onze vrijwilligers. Bij de
NBS in september zal ook weer
een NTC worden gehouden. Wij
houden de verenigings NTC tij-
dens onze komende bijeenkomst.
Onze winnaar zal uitkomen tegen
de winnaars van de andere ver-
enigingen tijdens de NBS. En deze
winnaar mag ons land vertegen-
woordigen op de EBA.
De NBV bestaat dit jaar 50 jaar,
een jubileum dus, een feestje
waar iedereen bij moet zijn.
Tussen onze april show en de NBS
zit nog een ander evenement de
Floriade, waar wij als lid van de
NBV, met de andere verenigingen,
ook een aantal opstellingen zullen
neerzetten. Er zijn nog altijd vrij-
willigers nodig om deze periode,
van 22 juli t/m 3 augustus, tot een
succes te maken. Met het water
geven van de bomen, het surveil-
leren, een praatje maken met de
mensen, een foldertje uitdelen etc.
Dus als jij je geroepen voelt hier-
aan mee te werken, geef je dan op
bij Edith.

Casper
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Van de voorzitter

Belangrijke data
                21 mei   verenigings ntc | werk aan eigen boom 
               28 mei   Azalea dag Lodder Bonsai, Harmelen 
           11-12 juni   Bonsai van het Westen, Delft 
               18 juni   demo Bart Verstappen  
                      juli   vakantiemaand
    20 augustus   werk aan eigen boom (3e zaterdag van augustus!)
  17 september   Nederlandse Bonsai Show in De Binder, Leersum

Boom van de maand
                    mei   ‘kiest u zelf maar’
                    juni   acers
         augustus   groepsbeplanting
      september   shohin
            oktober   jin en shari

Vooruit kijkend
De komende bijeenkomst kan er
weer naar hartelust gewerkt
 worden aan eigen bomen en kan
iedereen weer door een mede bon-
sai lid geïnspireerd worden met
advies en misschien een ander
idee voor je boom. 
Tijdens de bijeenkomst wordt ook
de verenigings NTC gehouden, de
winnaar gaat onze club vertegen-
woordigen bij de NBS in septem-
ber, waar de NTC op landelijk
niveau gehouden wordt. Er zijn
wel een aantal regels voor de deel-
nemers, ze mogen b.v. niet met
andere aanwezigen praten, alle
regels zullen op deze middag nog
worden meegedeeld. Ik wens de
deelnemers heel veel succes.

Naar aanleiding van het mailtje
van de secretaris over de work-
shop van Akira Matsumoto
(pottenbakken)  zijn er al vele
aanmeldingen binnen gekomen.
Wilt u nog meedoen? Meld u dan
aan via het mailtje of bij Edith op
de bijeenkomst. De dag waarop
het pottenbakken gaat plaats vin-
den is nu weer even onduidelijk
geworden. Dat hoort u zo snel
mogelijk van ons!
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Prijs van de maand
Op de bijeenkomst in mei zal er
weer een goed gevulde prijzen -
tafel staan. Natuurlijk twee mooie
bomen, een Juniper waar je iets
heel moois van kunt maken en
een Carpinus. Verder twee mooie
bonsaischaaltjes en een accent -
potje.
Dan ook nog twee grondharkjes,
een flesjes Plagron alga grow, 
een flesje Plagron fish force, een
schoonmaakblokje (zoals clean
mate), een snoeischaar, mestkorf-
jes en een potje stekpoeder.
Dus echt wel weer de moeite
waard om wat lootjes te kopen!

Azalea dag 
Lodder Bonsai
Op zaterdag 28 mei tussen 9.00 
en 16.00 uur is het bij Lodder
Bonsai weer tijd voor de jaarlijkse
azalea (satsuki) dag. 
De vele azalea staan dan in bloei. 
Tijdens deze dag geeft 
Lodder 25% korting 
op de azalea bonsai. 
Zeker de moeite 
waard om een 
kijkje te 
nemen. 

Bonsai 
van het Westen
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Manifestatie 9 april: de opbouw
Voor de grote show die we jaar-
lijks organiseren in april zijn veel
vrijwilligers nodig, om dit te kun-
nen laten slagen. Dat was deze
keer niet anders. Op tijd begon-
nen met de voorbereidingen,
want de foyer moest ook een
make-over krijgen. De bibliotheek
werd omgetoverd tot een bonsai-
opstelling van wel 10 meter. De
entree was smaller gemaakt met
twee gordijnen van grond tot pla-
fond, waar links en rechts twee
grote bonsai op een tafel voor
pronkten. Buiten kon iedereen
door het spandoek zien dat er een
bonsai tentoonstelling in De
Binder was. Om de sfeer nog meer
Japans te maken had Bob bij de
ingang van De Binder een Japanse
tuin gemaakt, het resultaat was
verbluffend. De gasten kwamen
hierdoor direct in de stemming,
om de rest te zien. De rest was
natuurlijk onze zeer goed verzorg-
de show, opgebouwd door de
altijd bereidwillige vrijwilligers. 
Nadat de opgestelde tafels op de
juiste plek stonden (wat elk jaar
best wat voeten in de aarde heeft)
kon Bruno beginnen om de plaat-
sing van de bomen zorgvuldig op
elkaar af te stemmen, zodat het
één geheel werd. Het is elke keer
weer een gevecht met de tijd, om
dit op tijd klaar te krijgen. De vol-
gende ochtend nog even de punt-
jes op de i zetten, vóór alles kon
beginnen. Ook dat was een uitda-
ging want de tijd van aanvang
was verkeerd vermeld in de krant,
een uur vroeger dan de bedoeling
was.

Namens het bestuur danken wij
iedereen, en Bob in het bijzonder
voor de mooie tuin in de hal, voor
hun fantastische inzet om deze
dag weer tot een succes te maken.
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Foto’s van Stef de Grauw en Riccardo Marchi
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Manifestatie 9 april: de show

beste loofboom

beste mame en publieksprijs

beste opstelling

beste naaldboomWat stond er weer een schitteren-
de show! In juni volgen nog alle
foto’s in onze nieuwsbrief.
Na de demo was de prijsuitreiking
van de show. De prijs voor de
beste opstelling - de opstelling
waar je het beste gevoel van krijgt
- ging naar Marian voor de toko-
noma opstelling ter nagedachte-
nis aan Gert. De beste naaldboom
was een Pinus parviflora van
Nancy Vaele. De beste loofboom
was een Buxus van Michal Mokrý.
De beste shohin was de Pinus
parfviflora van Nol van der
Linden.    En de beste mame was
ook een opstelling van Nol. 
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Foto’s van Stef de Grauw en Sander van Oort

beste shohin

De beste mame opstelling werd
ook gekozen als de publieksprijs. 
Bob maakte van de gelegenheid
gebruik om tijdens de afsluiting
van de geweldig geslaagde dag
Bruno, Sander en Bianca nog eens in
het zonnetje te zetten en hen te
bedanken voor hun onvermoeibare
inzet voor onze vereniging.



nieuwsbrief8

Manifestatie 9 april: de demo
Na een onderbreking van twee
jaar door corona, konden we ein-
delijk onze traditionele simultaan
demo weer houden. 
In totaal zijn er zo'n 10 goede kwa-
liteit pre-bonsai bomen gestyled
door ervaren bonsai hobbyisten
van onze vereniging. 

Tijdens de demo konden we
genieten van educatief commen-
taar van Bruno die de keuzes en
technieken van de demonstranten
uitlegde aan het grotere publiek.
Als resultaat konden we getuige
zijn van een enorme transforma-
tie van bomen en struiken in
 bonsai. De meeste van de nieuw
gestileerde bomen vonden hun
nieuwe gelukkige eigenaren in de
loterij die na afloop gehouden
werd.
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Foto’s van Sander van Oort en Stef de Grauw



nieuwsbrief10

Shinpaku Bonsai show België
Op 23 en 24 april vierde de Genkse
bonsaiclub Shinpaku haar 32 jarig
bestaan met een mooie bonsai
tentoonstelling in het casino te
Genk. 
Bas Wiersma was er als handelaar
bij met zijn bonsaiwinkel en was
zo vriendelijk deze foto’s voor ons
te maken. 
In België kunnen ze natuurlijk ook
mooie bonsai neerzetten, dat kun-
nen we hier wel zien!

Dank je wel Bas!
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Foto’s van Bas Wiersma
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Een yamadori uit Noorwegen
Deze Pinus sylvestris yamadori
komt uit een bos in Noorwegen.
Via Torben kwam hij in het bezit
van Bruno. In het voorjaar van
2021 stond hij al acht jaar in deze
kist en werd het tijd voor een
 styling tijdens een demo door
Bruno.

In april 2022 kwam hij in een
mooie handgemaakte pot.

Foto’s van Bruno Wijman

Bas Bonsai
www.basbonsai.nl

Aziatics and Bonsai

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!


