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   FOLIUS  

Beste leden, 
 
Ik zit weer voor de moeilijke opdracht een voor-

woord te schrijven voor Folius.  

Dit vind ik op dit moment echt heel lastig. 

We staan vanwege dit verschrikkelijke virus weer 

aan de voorbode van een lockdown.  

 

Het lastige hierin is dat we met ons allen hier heel verschillend in 

staan. Een groot aantal vind dat we hier niet zo krampachtig mee om 

moeten gaan.  

Persoonlijk ben ik echt in een soort “ophokplicht” gegaan. Er zijn maar 

een paar personen waar ik contact (op afstand) mee heb. 

Ik zou met veel liefde jullie allemaal weer willen ontmoeten. 

Hopelijk gaat het met jullie allemaal goed en blijft het zo gaan. 

Geniet van jullie Bonsai, jullie gezondheid en hopelijk tot binnenkort. 

Ik ben heel verdrietig hierover  

Kees 
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Dit maal was het de beurt aan Andries om de Tokonoma te vullen en hij heeft dat gedaan met een 
Malus, een appel dus. 
 
 

Malus ‘Evereste’ 

 

Deze boom heb ik 2 en een half jaar geleden op de Show van het Westen gekocht omwille van de 

dikke stam. 

De boom had toen nog veel lange scheuten die ik in de herfst ingekort heb zodat de appeltjes  
beter tot hun recht kwamen. Aan het begin van de winter heb ik er toen 121 appeltjes af geknipt! 
 

De opstelling van de maand september 
door Andries van Herk  
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

In het voorjaar heb ik de boom verpot omdat hij uit een plastic kuip kwam en ik niet wist hoe de  

wortels precies zaten heb ik een ruime pot genomen zodat ik zeker wist dat hij daar in zou passen.  

Nu dus nog op zoek naar een betere en meer passende pot voor deze Malus .  

Een malus geeft 2 keer per jaar een mooi beeld. De eerste keer in het voorjaar als de bloemknopen 

zich ontwikkelen en ze zich dan vanuit roze knoppen uitvouwen tot hagelwitte bloemen en dan is het 

wachten op de herfst totdat de appeltjes weer zichtbaar zijn. 

Helaas is het in de tussentijd eigenlijk maar een saai boompje. 
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De Larix 
door Tom van Wanum 
 

Misschien op het eerste gezicht wat vreemd maar de Lariksen die we in Drenthe gaan uitsteken 

zijn Japanse lariksen, de Larix kaempferi. Op zich wat wonderlijk als je weet dat er ook de  

Europese lariks bestaat, de Larix decidua, maar die zijn in de Nederlandse bossen vrijwel niet te 

vinden. Voor deze soort zul je naar de Alpen of de Karpaten moeten want daar staan ze rond de 

boomgrens. De soort die in Nederland te vinden is is dus de Japanse Lariks alhoewel er ook 

veel kruisingen met de Europese hier voorkomen.  

Dit zegt dus ook al iets over de verzorging. Ze kunnen koude goed doorstaan en houden niet 

van natte grond. 

 

Even de duidelijkste verschillen tussen de Japanse en de 

Europese lariks (of zoals onze zuiderburen zeggen: de 

lork).  

De twijgen van de Europese zijn kaal en geelachtig bruin 

en die van de Japanse roodachtig bruin. De knoppen van 

de Europese zijn klein en die van de Japanse spits en 

rood. Het aantal naalden van de Europese zijn 30-40 

stuks bijeen en bij de Japanse zijn dat er minimaal 40, dus 

veel meer. De naalden van de Japanse hebben aan de 

onderzijde 2 witte strepen. 

De Lariks als bonsai. 

Als bonsai zijn het de mooie ruige bast en de verkleuring 

van de naalden waarom je deze soort in je collectie zou 

moeten hebben. In de zomer kan deze soort er behoorlijk 

rommelig uitzien, vooral met de lange loten (St. Janslot) 

die deze boom gedurende de zomer maakt. De prachtig 

geel verkleuring in de herfst maakt trouwens weer veel 

goed.  

Een lastige eigenschap is de  snelheid waarmee de boom in de top wil groeien en daardoor  

bovenin vaak dikke takken maakt. Als je die wegsnoeit komen er nog zwaardere takken voor 

terug die je dan ook weer weg moet snoeien. Deze eigenschap maakt deze soort wat minder 

geschikt voor de shohin volgens de boeken alhoewel ik prachtige shohin heb gezien van Ruud  

Simons. Ik weet dat hij ze zelf zaait en misschien is van invloed dat ze dus altijd in een pot(je) 

hebben gestaan.  

Een bezemstijl moet je er niet van willen maken maar verder is de lariks eigenlijk voor iedere stijl 

geschikt.  

De soort laat zich gemakkelijk bedraden gedurende de maanden november en december, de 

naalden zijn dan gevallen en er is goed overzicht. De takken zijn buigzaam en breken niet zo 

snel maar denk er om dat ze snel dikker worden waardoor de draad kan ingroeien. Op tijd 

ontdraden dus! 
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De lariks verpot je in het voorjaar voordat de knoppen uitlopen. Denk er om dat als je maar een klein 
beetje groen ziet bij de knoppen je niet moet verpotten. De kans op doodgaan is dan heel erg groot.  
Oude bomen verpot je alleen als je merkt dat de gehele pot vol met wortels zit. Het leuke van een 
lariks is dat je ook  geglazuurde potten met een kleurtje kan gebruiken. Kies dan een kleur die goed 
combineert met de gele herfstkleur. (donkergroen?) 
Omdat de lariks niet van natte voeten houden is het in ons klimaat goed om een goed doorlatend 
mengsel te kiezen.  Een grove korrel is dus belangrijk. Denk er dan wel aan dat doordat het mengsel 
het water makkelijk laat weglopen de boom makkelijk kan uitdrogen, hou hem in de gaten. 

Wat betreft het mesten moet je dat ook voorzichtig doen. Omdat de lariks  nogal hard groeit en dus 
bovenin zware takken maakt is het beter ze niet te zwaar met stikstof (N) te bemesten. 

Bij het snoeien van de nieuwe scheuten is het beter te wachten tot ze een stuk zijn doorgegroeid. Je 
kunt dan beter de knoppen herkennen en zien waar je de tak het beste kunt terugsnoeien. 

Uiteraard zijn deze handelingen waarschijnlijk nog niet van toepassing op de lariksen die we gaan 
zoeken. Daarbij geldt net als bij de yamadori die we kopen dat de boom eerst  moet laten zien dat hij 
aan de groei is.  Wel kun je deze winter waarschijnlijk wat kleine takken die tussen de takken groeien 
die je wilt behouden wegsnoeien zodat er veel licht bij de knoppen kan komen.  
En natuurlijk vast wegdromen bij de toekomstvisie van deze lariks. Maak dan wel even een tekening! 
 

5 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 
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De opstelling van de maand oktober 
Van Hermann Jung  
 

Puck heeft een keer voorgesteld de tokonoma gezamenlijk te bespreken zodat je er meer van 

kunt leren. Hermann had de eer om voor de eerste maal op deze manier een en ander over zijn 

opstelling te mogen vertellen en wij hadden de eer vragen te kunnen stellen en opmerkingen te 

mogen maken. 

Deze manier van bespreken is niet voor iedereen makkelijk. Ondanks dat je weet dat er niemand 

is die de opstelling zal afkraken worden er misschien toch opmerkingen gemaakt die minder  

prettig zijn dan: “Ik vind het geweldig!”  

Ik denk echter dat we een clubje hebben waar we niet bang hoeven te zijn en dat iedere  

opmerking bedoeld is om van te leren en niet om te (ver)oordelen.  

Behalve natuurlijk als er wordt geroepen: “Ik vind het geweldig!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opstelling van een Pinus thunbergii met eenTsuga als accent. 

Hermann heeft voor deze boom gekozen omdat hij er zelf veel plezier aan beleeft (heel belang-

rijk!!). De boom reageert heel goed op de handelingen van Hermann. 

Zo zijn de naalden in lengte de afgelopen jaren gehalveerd en na het nijpen van de kaarsjes ont-

staan er overal nieuwe knoppen. 

De tafel waarop de bonsai staat is door Hermann zelf gemaakt. 
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Het bespreken. 

Het eerste waar opmerkingen over werden gemaakt was de bodembedekking. “Weghalen”, “Hier 

kom je nooit van af”, “Deze plantjes zijn ellende”. Het oordeel over deze plantjes, een klaverzuring, 

waren niet mis.  

Hermann vond het echter een mooi plantje met subtiele kleine gele bloempjes en daar heeft hij  

gelijk in. Deze klaverzuring echter maakt een enorm wortelstelsel dat diep in de pot doordringt en 

afbreekt als je het plantje wil verwijderen. Je komt er inderdaad moeilijk vanaf. 

 

Het eerste dat aan de bonsai opviel was de mooie ruige bast die laat zien dat het al een oudere 

boom is. De naalden fris groen van kleur en hard zodat ze goed prikken (een kenmerk van een  

gezonde thunbergii). Als je wat kritischer naar de boom kijkt zie je dat de onderste twee takken  

bijna tegenover elkaar staan, een soort juk dus. Ook zijn ze vrijwel even lang en zwaar.  

Het bepalen van de shasi-eda is daarom er moeilijk en daardoor ontbreekt bij deze moyogi een 

beetje de richting. 

Het oplossen van dit probleem kan op verschillende manieren maar je zult eerst moeten kiezen 

welke van de twee de belangrijkste tak is 

en allen kozen voor de rechtertak. Deze is 

het volst en zit mooi op een buitenbocht. 

De keuze betekent dus dat er iets met de 

linkertak zal moeten gebeuren. 

Je kunt deze inkorten, genoeg zijtakjes, en 

dan krijgt de boom gelijk meer het model 

van een ongelijkzijdige driehoek en zal de 

richting  naar rechts gaan. 

Een ander oplossing is de gehele linker tak 

te verwijderen. Deze is ook niet zo mooi 

geplaats zo aan de binnenbocht en omdat 

er verderop in de boom voldoende takken 

zitten die makkelijk te buigen zijn kan door 

bedraden en opspannen  de ruimte die  

ontstaat worden opgevuld. De boom zal daardoor een wat gedrongener beeld oproepen dat meer 

doet denken aan een oude boom. 

Deze boom zal zeker een fraaiere pot verdienen. Wat minder diep , misschien ovaal en dan de 

boom links van het midden in de pot.  

De combinatie met het accent, eigenlijk dus ook een boompje is niet de beste. Nu strijden de  

accent en de boom om aandacht terwijl alle aandacht in eerste instan-

tie naar de boom moet gaan. | 

Het potje van de accent is een fraaie opengewerkte pot waar het mos 

tussenuit komt groeien. Maar dus niet ideaal in deze opstelling maar 

er zijn ongetwijfeld momenten dat deze pot de show kan stelen. 

Ik geloof dat deze manier van bespreken voor iedereen wat heeft op-

geleverd en dat we dit vooral moeten zien vol te houden.  

Hermann bedankt voor het plaatsen en we hopen de boom nog een 

keer terug te zien met de verbeteringen die jij het beste voor jou en je 

bonsai vond. 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 
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Waar is bestuur mee bezig? 
door Gino Ghiorsi 

 

Beste mensen , 
  
Om te beginnen hoop ik jullie allen met dit bericht in goede gezondheid aan te treffen. Nog 
twee maanden en 2020 is voorbij, wat en jaar.. !   
Als  bestuur  hebben we ook weinig of niets uitgevoerd, behalve contact houden, maar wij 
zullen binnenkort weer bij elkaar moeten komen, of eventueel via Zoom vergaderen. 
We zullen ook moeten bespreken hoe wij de laatste bijeenkomst van 13 december gaan in-
vullen i.v.m. met de gebruikelijke demo. Dus volg Folius en de nieuwsbrieven van Tom met 
de actuele informaties. 
 
We hebben intussen, na de lockdown en de vakantie periode, twee bijeenkomsten gehad en 
deze zijn prima verlopen. De tafels waren zo geplaatst dat er onderling ruim afstand kon 
worden gehouden. 
Dus als je naar onze bijeenkomsten wil komen stuur mij dan een mailtje 
(secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl )zodat wij van te voren de tafels kunnen schikken. 
 
Blijf thuis als je zelf één van de volgende klachten hebt:  
neusverkoudheid, loopneus/snotterigheid, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en als 
iemand in jouw huis koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
 
Alle ontsmettingsattributen zijn aanwezig, behalve mondkapjes, deze zijn in principe niet ver-
plicht maar je mag ze natuurlijk dragen en als je liever hebt  dat anderen het ook doen, zodat 
voor jezelf en anderen een extra veiligheidsgevoel geeft, laat het ons weten.  
Dit moet je niet weerhouden om naar de bijeenkomsten te komen. 
 
Ik hoop jullie allen  te zien op 8 november en 13 december. 
 
Met vriendelijk groet 
Gino 
 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Een idee? 
 

 

De beroemde Cd kast “Billy” van Ikea is in veel huizen waarschijnlijk nog te vinden maar 

of hij nog gebruikt wordt voor het oorspronkelijke doel weet ik niet. 

Wat ik wel weet is dat Cd's langzamerhand steeds minder worden afgespeeld omdat mu-

ziek luisteren ook op andere manieren gebeurt. 

Mocht je nog een “Billy” hebben staan die je niet meer voor de Cd’s gebruikt dan is dit ook 

een mogelijkheid. 

Vul de kast met mooie bonsaipotjes, met suiseki (kleintjes uiteraard) en in de vele vakjes 

kunnen ook de netsuke en de bronsjes een plekje vinden. 
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Heb jij die boom nog? 
door Corrie Mudde 
 

Heb jij die boom nog??? 
 
Zolang ik me kan herinneren hebben we elk jaar een simultaan demo in december ge-
daan. 
Voorheen stonden er 3 mensen voor de groep met 3 bomen. 
Je werd uitgenodigd om van start matreaal iets moois te maken,  
Dat lukte niet altijd, maar was wel altijd leuk om te doen en te zien. 
Ook iedereen kon zijn zegje doen en zo waren we ook met z’n alle bezig. 
De boom ging dan ook met 
jou mee naar huis om hem 
goed te verzorgen. 
Het advies was dan ook altijd 
om hem goed te laten groei-
en. 
Nou dat heb ik gedaan. 
In 2012 was ik aan de beurt, 
samen met Marijke en Kees 
werken aan een Taxus. 
Het was wel spannend om 
onder toezicht een boom te 
maken, 
Maar het was gelukt. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

Mijn boom heb ik nog steeds, hij is goed 
gegroeid en ook wel wat veranderd in de 
loop der jaren. 

Ik heb veel gewerkt aan het dode hout, 
maar dat is nog niet klaar. 

Deze week heb ik de boom gesnoeid en 
opnieuw bedraad. 

 

Nu de vraag……. 
HEB JIJ DIE BOOM NOG?   Die je eens heb 
gemaakt tijdens een simultaan demo??? 

Zo ja……laat eens zien wat er van geworden is. 

Zou leuk zijn in de volgende Folius. 

Corrie 
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De agenda voor 2020 

 

Wij gaan onder de RIVM voorwaarden weer opstarten op 13 september. 

- We melden ons aan bij Gino 
- Kom niet als je verkoudheid– of griepklachten hebt 
- Ontsmet je handen bij binnenkomst 
- We blijven de anderhalve meter afstand bewaren, ook als we elkaar helpen 
- Een mondkapje dragen kan natuurlijk altijd 
 

Zaterdag 7 november  Lariksen uitsteken in Drenthe 

Zondag 8 november, weken aan eigen bomen en misschien elkaars Lariksen bewonderen en bespreken 

  Opstelling van de maand Gino  

Maandag 16 november  Werkavond 

Zondag 13 december  werken aan eigen bomen 

  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,  jacquelinevliegenthart@xs4all.nl 
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/

