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  Bonsai Vereniging Rijnmond 

   FOLIUS  

Beste leden, 
 
Het is al weer een lange tijd geleden dat wij een bijeenkomst 

hadden, om precies te zijn op 8 maart.  

Bart Verstappen verzorgde toen een boombespreking en  

spraken we nog luchtig over Covid 19. 

De eerste besmetting had al plaats gevonden in Loon op Zand 

op 27 februari waarbij de bron lag in Lombardije, Italië. 

Hierna ging het heel hard en werden ongekende maatregelen genomen.  

Scholen, bibliotheken, cafés, kapperszaken, musea, bioscopen, theaters en restaurants 

sloten.  

Sportwedstrijden en evenementen werden afgelast. 

Daarnaast werd gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven en vanuit huis te werken. 

Aan iedereen werd gevraagd de handen te wassen en anderhalve meter afstand van 

elkaar te houden.  

Plots bestond Nederland uit 17 miljoen virologen en stonden actualiteiten programma's 

hier bol van. 

 Maar hoe dan ook wij zullen mogelijk de komende tijd niet aan een bijeenkomst toeko-

men. Het  Dorpshuis is nog steeds gesloten en het is afwachten hoe zij op anderhalve 

meter open kunnen.  

We kunnen ons zelfs afvragen of ons feest in november wel doorgang kan vinden? 

Het is en blijft een evenement en die zijn voorlopig nog verboden.  

Maar hoe dan ook wij komen hier met ons allen ook weer uit. 

Laten we goed op gepaste afstand voor ons zelf zorgen en hopen dat er geen tweede 

uitbraak plaats vindt. 

Groeten  

Kees  

Van de voorzitter 

 Ons adres 
Onze bijeenkomsten worden gehouden in het: 

Dorpshuis Hekelingen. 

Lede 13 

3209 AT Hekelingen 

 

We beginnen om 13.00 uur en de zaal is open 
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Volgens mij hebben we dit jaar op bonsaigebied al erg veel gemist. De laatste bonsaishow die wij heb-
ben bijgewoond was de Trophy waar toen al de eerste maatregelen voor de anderhalve meter maat-
schappij zichtbaar werden. 

Hoewel er nog handen geschud en omhelsd werd was er al een terughoudendheid te bespeuren in ge-
drag, je omhelsde niet iedereen meer en in sommige gevallen werd ook het handenschudden achterwe-
ge gelaten. 

Het bekijken van de prachtige bonsai, daar kwam je tenslotte voor, leverde geen problemen op. Je kon 
op je gemak vlak naarst iemand staan om te genieten en schoof gewoon door een groepje discussiëren-
de liefhebbers door naar de volgende prachtige bonsai.. 

En dat was het laatste evenement dat heeft plaatsgevonden, een oorverdovende stilte op verenigingsge-
bied volgde. Geen bijeenkomsten met lekker aan je boom prutsen, geen shows van verenigingen bezoe-
ken en geen Show van het Westen, allemaal gemist! 

Anders is dat met mijn, en waarschijnlijk ook met jouw bonsai, die hebben me dit voorjaar niet gemist. 
Ieder dag stond ik weer bij je bomen te genieten, ieder uit de vorm groeiend takje werd verwijderd voor-
dat het maar de kans had het silhouet van mijn bonsai te verstoren.  
Al mijn bomen zijn keurig verpot (eindelijk op tijd dit jaar!) in mooie schone potten. 
Bedrading die in dreigde te groeien is op tijd verwijderd en mijn bomen komen zelfs geen eten tekort op 
dit moment want bemesten daar heb ik nu eindelijk tijd voor. 

Herken je dit, het gevoel dat je helemaal “bij” bent met je bonsai. 
Omdat je vooral thuis was kon je vrijwel ieder uurtje besteden aan je bonsai en als ik in mijn tuin rondkijk 
stemt me dat tevreden. Mijn bomen zien er prima uit (op 2 dennen na de winter niet meer zijn uitgelopen 
en naar de bonsaihemel zijn verhuisd) en eigenlijk zou dat ieder jaar zo moeten zijn. 
“Geen tijd gehad” kan geen excuus zijn voor onverzorgde bonsai. 

Ieder gebeurtenis of verandering in mijn bonsai viel me dezelfde dag op en kon worden aangepakt. Zo 
zag ik in een den, tussen de  nieuw naalden in een aantal kaarsen kleine witte plukjes, wollige dennen-
luis, dus en die kon ik gelijk aanpakken. Ik doe dat in 2 stappen. Met een dun takje of dennennaald prik 
ik een beetje in dat witte vlokje zodat het luisje wat vrij komt en als ik zo’n kaarsje zo heb langsgelopen 
spuit ik met een luizen dodend middel. Het luisje, onbeschermd nu, is dan geen lang leven beschoren. 

Bij zo’n inspectie zag ik, ook in een den dat er rupsen aan het werk waren. Een gesponnen cocon met 
daarin kleine  groene uitwerpselen, waarschijnlijk dus de larve van een dennenspinselbladwesp. 
De larven, bruingroene rupsjes, eten van de basis van de nieuwe naalden en spinnen een cocon met 
aan de buitenzijde de groene, later bruin wordende, uitwerpselen. 

Met een pincet de larven verwijderd en in mijn vijvertje aan de salamanders gevoerd. 

Als ik zo terugkijk op de afgelopen manden dan heb ik zeker wat gemist, maar… ik heb er ook best wat 
voor teruggekregen. 

 

 

 

 

 

  Gezien of gemist? 
door Tom van Wanum 



3  

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

  
 

 De witte plukjes van de wollige dennenluis 
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Waar is bestuur mee bezig? 
door Gino Ghiorsi 

Beste mensen,  
 
Ik hoop  en ik spreek ook namens  de overige bestuurs- en activiteitencommissie leden,  jullie in goe-
de gezondheid te treffen . 
Het  Corona virus heeft  inmiddels niet alleen slachtoffers gemaakt, maar ook  verhinderd dat allerlei 
activiteiten door kunnen gaan en zo ook onze  bijeenkomsten. Uiteraard zijn wij als bestuur  en AC 
ook niet meer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Er viel  tenslotte niets te bespreken. 
 
Doordat er wat versoepelingen zijn ingevoerd  (maar voor hoe lang…?)  bestaat de mogelijkheid dat 
wij wederom bij elkaar (op gepaste afstand) kunnen komen. Wij zijn in afwachting van een protocol 
van het Dorpshuis , zij moesten immers ook dicht gaan, wat wel en niet mag. 
 
Binnenkort  zullen hierover van onze kant berichten volgen.  Houdt jullie e-mail berichten in de  
gaten. 
  
Met vriendelijke groet en blijft gezond ! 
 
Gino  Ghiorsi 
e-mail :  secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 

Prachtig dood hout 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
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Er is aan jullie gevraagd een bijdrage in de vorm van mooie foto’s van bonsai aan te leveren voor de 
digitale show van het Westen. 
Wij zouden dan uit die inzendingen een selectie maken van 5 bonsai die online gepost zullen worden 
door de organisatie van SvhW. 
Deze zullen dan te zien zijn op YouTube zodat er toch een hele kleine SvhW is. 
 
Zoals verwacht hebben we van jullie foto’s gekregen maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat er 
wel wat meer foto’s verwacht werden en dat de kwaliteit van de foto’s niet altijd even fraai was. 
Op de foto’s zien we dat jullie je best hebben gedan een fraaie opstelling te maken met een bonsai, 
accent en scroll, dus er moeite voor hebben gedaan maar dan een foto insturen waarbij de camera 
scheef is gehouden of de randen van de achtergrond zichtbaar zijn. Ook een foto gezien waarbij het 
topje van de bonsai net op de foto stond, de bonsai was daardoor erg ingeklemd. 

Kortom een cursus bonsaifoto’s maken kan geen kwaad ☺ 
 
In ieder geval hebben wij 5 foto’s naar Manon opgestuurd, het zijn bonsai van Marijke, Peter Kreuk, 
Gino, Andries en Ed van Reek. 
Zodra wij de link hebben ontvangen waar de foto’s te zien zijn zullen we die aan jullie sturen en we 
gaan er van uit dat je dan ook even gaat kijken. 
Aan alle inzenders vast bedank voor jullie moeite! 
 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

Digitale Show van het Westen 
 

Satsuki van Kees 
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De agenda voor 2020 

   

 

 

Helaas zijn alle activiteiten, zowel de onze als die van andere verenigingen voorlopig afgelast 

 
Zondag 13 september 

  Opstelling van de maand Andries van Herk 

Maandag 21 september  Werkavond 

Zondag 11 oktober  ???????? Wie heeft er een wens of idee? 

  Opstelling van de maand Hermann Jung 

Maandag 19 oktober Werkavond 

Zaterdag 7 november  Jubileumshow 

Zondag 8 november opruimen! 

Maandag 16 november  Werkavond 

Zondag 13 december  Simultaan werken 

  Opstelling van de maand Corrie Mudde 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 
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U kunt lid worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt€ 50,00 per jaar. 
Informatie over het lidmaatschap is verkrijgbaar op de bijeenkomsten of bij één van 
de bestuursleden. 

Bonsaivereniging Rijnmond is lid van de Nederlandse Bonsaivereniging 

VOORZITTER  
Kees Heck 
e-mail: c.heck2@upcmail.nl  
 
SECRETARIS  
Gino Ghiorsi  
Tel. 06-53747322  
e-mail: secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 

 
PENNINGMEESTER  
Peter Kreuk 
e-mail: peter.kreuk@upcmail.nl 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE  
voorzitter: Jacqueline Vliegenthart Tel. 0181-625538  
Andries van Herk  
Tom van Wanum  
 
WEBSITE:  
 

 

 

Webmaster: Kees Heck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in het: 
Dorpshuis Hekelingen.  
Lede 13 
3209 AT Hekelingen 
We beginnen op zondag om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 uur. 
Op maandag starten we om 19.30 uur.  

FOLIUS: 
Verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november 
Kopij zien wij heel graag gestuurd aan tomvanwanum@xs4all.nl 
 

 

Informatie over Bonsai Vereniging Rijnmond 
 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
http://www.bonsai-vereniging-rijnmond.nl/

