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   FOLIUS 

 
Beste Leden, 

Ik had graag met jullie allen de  
nieuwjaarsreceptie gehouden, met een heerlijk 
drankje en nog meer heerlijke hapjes. 
Helaas hebben maatregelen omtrent Omikron 
roet in het eten gegooid.  
Natuurlijk wordt ook ik er moedeloos van maar 
laten we ons niet gedragen als experts en onze 
kont tegen de krib gooien. 

Ik heb ook leuke dingen te vermelden. 

Op de dag van onze nieuwjaarsreceptie ben ik met mijn bonsai  
ongeveer twee uur gefotografeerd door Sanne Donders.  
Door wie, hoor ik jullie denken. Google haar maar eens. 

Maandag ben ik geïnterviewd door Wim Spijkers van Spijkers Media. 
Samen verzorgen zij de column “Mijn Weekend” in Mezza van het  
Algemeen Dagblad.  
Bij Sanne zijn mijn bonsai heel veel verplaatst, erg leuk om dat te  
ervaren. Zij legde ook steeds uit waarom en zij was heel enthousiast. 

Ook Wim raakte steeds meer enthousiast. Ik heb beiden ook  
uitgenodigd om (als het weer mogelijk is) langs te komen op een  
bijeenkomst. Wim wil ook graag bij mij komen kijken, leuk toch? 

Dagelijks loop ik ff langs mijn bonsai en het is bizar, mijn lariksen lopen 
al uit. Geen strenge vorst graag komende weken alstublieft. 
Dan maar de garage in. 

Maar naar mijn hoop nu, laten we elkaar ontmoeten in februari. 

Ik mis jullie en onze gezelligheid  

Jullie voorzitter, 

Kees 

 

Van de voorzitter 

 Ons adres 
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In de Tokonoma dit keer een bonsai zoals we die niet vaak te zien krijgen, eentje die we rekenen tot 
de indoor-bonsai, een Ficus benjamina, oftewel de treurvijg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indoorbonsai zien we in de club eigenlijk nauwelijks en dat terwijl we dat indoor met een flinke korrel 

zout moeten nemen want in Azië, waar deze soort vandaan komt, groeit ‘ie gewoon buiten als  

zelfstandige boom.  

Bij Jan staat deze bonsai op zolder vanwege de goede lichtinval. 

De Ficus is zo’n 25—26  jaar oud en heeft in die tijd nog nooit gebloeid. 

Verpotten is ook geen probleem want volgens Jan: ”groeit ’ie altijd!”  

De opstelling van de maand november 
van Jan van Mosselaar 

Opstelling van de maand februari door: Gino Ghiorsi 

Opstelling van de maand maart door: Tom van Wanum 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Het mengsel waarop deze bonsai het goed doet bestaat uit akadama met puimsteen. 
Jan is van plan hem het komende jaar buiten te zetten maar je moet dan wel opletten want een Ficus 
houdt niet zo van verplaatsen. Vaak laten ze dan ook het blad vallen maar nieuwe bladeren groeien 
weer gemakkelijk aan. 
 
De scroll is geborduurd door Tine en stelt een geisha voor die naar de bonsai kijkt. 
De tafel is door Jan zelf gemaakt en de accent, met de rode herfstkleur, en het tafeltje zijn in de club 
geleend. 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De grootste(?) Ficus benjamina ter wereld staat in Sri Lanka en heeft een   
 kroondoorsnede  van 70 meter.  
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Tijdens een van onze bijeenkomsten hebben we als activiteitencommissie wat spreekbeurten 
ingelast waarbij enkelen van ons een bepaalde bonsaistijl gaan bespreken. 
Het idee hierachter is dat je op die manier “gedwongen” wordt het een en ander over de door jou 
gekozen stijl op te zoeken.  
Waarschijnlijk weten we nog allemaal wel hoe het was om op school een spreekbeurt voor een 
lokaal met klasgenoten te moeten houden, vooraf erg zenuwachtig maar achteraf best wel trots 
dat je het had gedaan. 
Ondertussen wist je nu ook alles over het menselijk hart, de cavia of over sterren en planeten 
als je tenminste een van deze onderwerpen had uitgekozen. 
Kortom na een spreekbeurt heb je veel geleerd over het gekozen onderwerp en heb je al je  
toehoorders daar deel van gemaakt. 
 
Nu hebben we genoeg leden om alle bonsaistijlen aan bod te laten komen maar niet iedereen 
heeft op de oproep gereageerd en zullen er op onze volgende bijeenkomst maar een paar stijlen 
worden besproken. Vandaar dat ik in deze Folius een stijl wil toelichten en ik hoop dat jullie mij 
hierin volgen en ook iets over jouw favoriete stijl wil aanleveren.  
 
Ik trap af met de hokidachi, de bezemstijl dus. 
Bij de bezemstijl denken we meestal aan de Zelkova of een Ulmus. Deze soorten hebben van 
nature al de takstructuur die de bezemstijl kenmerkt dus waarom zou je daar dan geen gebruik 
maken en met draad gaan proberen er iets anders van te maken. 

 
Een plaatje van een bezemstructuur zegt eigenlijk 
alles, we zien hier: 
 
een mooie, rondom gespreide wortelvoet 
een kaarsrechte stam 
de vertakking begint op ongeveer 1/3 van de totale 
hoogte 
de takken waaieren symmetrisch uit tot een min of 
meer bolvorm 
 
Een schoolvoorbeeld van een hokidachi! 
 
 
 
 
 

 
Het maken van deze stijl valt niet mee. Het is erg moeilijk een starter in deze stijl te vormen. Wat 
je met import (de slechtere) vaak ziet is dat de stam op een bepaalde hoogte wordt afgeknipt en 
de uitlopers de takken gaan vormen. 
Hierdoor ontstaat er bijna altijd een dikke knobbel waaruit de takken ontspruiten terwijl een  
geleidelijke overgang van stam in takken gewenst is. Er ontstaat ook een abrupte overgang van 
stam naar kroon in plaats van een geleidelijke waarbij de takken zich steeds verder vertakken tot 
de uiteindelijke twijgen aan de buitenzijde van de kroon. 
 
 
 

Een bonsaistijl, de Hokidachi 
Door Tom van Wanum 
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 Hier een voorbeeld (uit eigen stal) van een 
bezemstijl waarbij geprobeerd is om later deze 
stijl te maken. 
Je ziet een verdikking in de stam en de takken 
komen hier niet mooi gelijkmatig uit. 
Dit boompje ziet er in de zomer prima uit met 
een mooie groene kroon maar in deze tijd van 
het jaar komen de fouten genadeloos aan het 
licht. 
 
Een goede hokidachi wordt van jongs af aan in 
deze vorm getraind en dat gaat dus het best bij 
bomen die vorm van nature al hebben. 
 
 
           Zoals deze haagbeuk. 
 

 
Mocht je willen beginnen met deze stijl dan kun je starten 
met een stek of met een marcot waarbij het gelijk al van be-
lang is dat alleen de takken behouden worden die recht om-
hoog gaan en groeien vanuit één punt, 2 of 3 takken zijn vol-
doende. Bedraad ze in de juiste stand. 
Om geen knobbels te krijgen op de stam na het snoeien kun 
je dat stamdeel strak inpakken met raffia of een strakke  
tape. 
 
Bij jonge exemplaren worden de takken gedurende de winter 
soms in het geheel ingepakt met raffia zodat het bundeltje 
wordt. In het voorjaar uiteraard weer raffia verwijderen. 
 
Omdat er een fijne vertakking moet worden verkregen is het 
belangrijk om bij het snoeien goed te kijken welke takken je 
verwijdert. Door het snoeien stuur je dus de richting waarin de nieuwe uitlopers groeien. 
Ongewenste uitlopers worden direct verwijderd. 
 
Mocht je er nog aan kunnen komen, in het boekje “Zelkova als bonsai” van de Vlaamse 
Bonsaivereniging, staat alles wat je over deze stijl moet weten. 
 
De hokidachi is een stijl die we op shows niet vaak zien maar bij de laatste show bij 
Lodder had Patrick er eentje staan! 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Clubbijeenkomst. 

Op zondag 13 februari kunnen we weer aan eigen bomen werken,  

elkaars hulp inroepen en bijpraten over onze hobby. 

Ook zullen enkele leden iets vertellen over hun favoriete bonsaistijl en is er een 

grote verloting. 

Gino zal de tokonoma inrichten. 
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De ontwikkeling van een Koreaanse haagbeuk 
Door Marijke Claassens 

 

Deze Koreaanse haagbeuk (Carpinus coreana) heb ik 10 jaar geleden overgenomen van  
Hanne van Riel, ons oud lid en oprichtster van  onze vereniging. 
De verzorging van deze boom liet wat te wensen over en de boom was hard toe aan een verpotting. 
 

 
 
 
De boom had weinig vertakking . Maar door ieder jaar op de juis-
te wijze te snoeien kwam er ieder jaar weer wat vertakking bij.  
Na 5 jaar ging het er al op lijken, en werd het een mooi boompje. 
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en ben ik erg trots op deze bon-
sai als ik er naar kijk en is het een hele mooi herinnering aan 
Hanne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Carpinus coreana is nu 45 cm. 
hoog. 
Het accent is een sedum. 
De scrol heeft Japanse karakters maar 
omdat ik de taal niet ken heb ik geen 
idee wat de betekenis ervan is, maar 
vond de kleur goed bij de herfst pas-
sen. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn Weekend”, een bijlage van het Algemeen Dagblad, heeft kennisgemaakt met onze  

 voorzitter en onze vereniging! 
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De opstelling van de maand december 
door Corrie Mudde 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Tokonoma deze maand een Pinus thunbergii (zwarte den) van Corrie. 

Deze boom is 3 jaar geleden gekocht bij Pieter van Uden. Alle bomen van Pieter worden 

opgekweekt op het veld, dus in de volle grond. Dat heeft als voordeel dat ze snel aan 

dikte kunnen winnen. Omdat Pieter ze verkoopt als pré-bonsai worden ze dus van af het 

begin al “gevormd” als bonsai. Dat houdt in dat er geen stam wordt afgezaagd waardoor 

er een lelijke overgang naar de top ontstaat. 

 

Corrie heeft de boom gekocht vanwege de interessante beweging van de stam en de 

zeer fraaie, oude schors.  

De vorm van de boom staat en Corrie werkt nu vooral aan het verkleinen van de naal-

den. Dat gebeurt door een juist watergeefschema en het plaatsen in een niet te grote 

pot.  

Ook het verwijderen van het mos op het grondoppervlak draagt bij tot een drogere 

grond.  Corrie vertelde ook dat ze heeft gezien dat mos van de stam verwijdert wordt met 

Roundup. Nog afgezien van het risico dat dit middel in het grondmengsel komt, horen dit 

soort middelen niet thuis in de kast van de hobbyist, en zeker niet in je tuin! 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

De pot waarin de Pinus staat heeft  
Corrie zelf gemaakt en ze vertelt hoe ze 
de “chips” die aan de pot zitten maakt.  

Het accent is een Sedum en het geheel 
is geplaatst op een stuk hout dat ooit is 
gevonden, gedroogd en mooi  
geborsteld.  
Het zwammetje hoort daarbij.  
 

Een opmerking betrof de kleur van de 
pot, die werd eigenlijk te “licht” gevon-
den. De lichte kleur trekt teveel aandacht 
naar de pot in plaats van dat de  
aandacht naar de bonsai gaat. De lichte 
kleur van het grondmengsel versterkt dat 
nog eens.  
Nadat Corrie een deel van het oppervlak 

afdekte met wat mos oogde het geheel 
al beter. 

 

 

 Pinus thunbergii 

De winter is nog niet voorbij dus  wees klaar om je bonsai eventueel te beschermen! 

Gratis af te halen rollen bubbeltjesplastic. 

De rollen zijn 1 meter breed en hebben een totale lengte van 11,5 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse? Neem contact op met Gino 

g.ghiorsi@kpnmail.nl 
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Handige leden: 
Erik Kooijman 

 

Dat Erik geen twee linker-

handen heeft, heeft hij ook 

laten zien met zijn  

zelfgemaakte koperen 

sproeiers. 

Inmiddels heeft hij ook 

een voorziening gemaakt  

waarmee hij zijn bonsai in 

de winter kan beschermen 

tegen kou en regen. 

Vooral tegen een schrale, 

droge wind. 

 

 

Op zich een eenvoudige 

constructie met  

pvc-buizen, plastic en 

klemmen. 

Eventueel zou je ook nog 

bubbeltjesplastic kunnen 

nemen (bel Gino!) 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment is de winter nog ver te zoeken maar 

je weet nooit wat de komende maand nog gaat 

brengen. 

 Erik is er klaar voor! 
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februari  2022 
 
De laatste tijd nergens mee… !   
Gelukkig gaan we de goede kant weer op, we mogen weer bij elkaar komen hetzij met gebruikma-
king van de basis veiligheidsmaatregelen, daar we zullen voorlopig  nog aan moeten geloven. Dus 
mondkapjes op bij het bewegen in de zaal, anderhalve meter afstand houden en bij binnenkomst de 
coronacheck. 
 
Binnenkort gaan wij weer vergaderen om o.a.  een datum vast te stellen voor de ALV. Deze zal 
moeten worden gehouden, en vermoedelijk zal dat op 13 maart  gebeuren.  De uitnodiging hiervoor  
zal tijdig worden verstuurd. Dus voor het bestuur ook werk aan de winkel. 
Ook  zullen het over  Bonsai van het Westen hebben, want  deze gaat dit jaar weer door op 11 en 12 
juni, je kunt het in de flyer allemaal zien.  
 
Verder staat nog iets anders op de bonsai agenda: de Floriade in Almere, waar ergens in juli een 
tijdelijk bonsai tentoonstelling zal worden gehouden. Mogelijk dat wij, als Rijnmond, zullen worden 
gevraagd, namens de Japanse delegatie, om onze medewerking.   
Dus dat zal ook een item zijn waarover  bestuur en AC  zich over moeten buigen, mededelingen 
hierover volgen t.z.t. 
 
Dat was het voorlopig en ik hoop jullie allen te zien op 13 februari, ik verwacht dat het een  
interessante middag zal  worden. 
 
 Een vriendelijke groet en blijft gezond ! 
 
Gino  Ghiorsi 
e-mail :  secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 
 
  

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Waar houd het bestuur zich mee bezig? 
Door Gino Ghiorsi 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
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Het programma voor 2022 

 Zondag 13 februari 
Stijlbespreking door en voor de eigen leden, grote verloting en werken aan eigen bomen 
De opstelling van de maand door Gino 

 Zondag 13 maart  
Werkmiddag, aandacht voor verpotten mits het weer het toelaat.  
Mogelijk zal ook de ALV worden gehouden, let daarom op de mail. 
De opstelling van de maand door Tom van Wanum 

 Zaterdag 9 april  
Bonsaishow en simultaandemo bij Midden Nederland  

 Zondag 10 april 
Interne tentoonstelling 
Geen opstelling van de maand 

 Zondag 15 mei 
Werkmiddag en oppoetsen van de bomen voor Show van het Westen. 
Gezamenlijk Haiku’s maken voor de bonsai die naar de Show van het Westen gaan  
De opstelling van de maand door Paula 

 Zaterdag  28 mei 
Bezoek aan Shofukan 

 Zaterdag 11 en zondag 12 juni 
Show van het Westen in Delft 

 Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni  
EBA congres in Augsburg 

 Zondag 19 juni 
Boombespreking door Bart Verstappen 
De opstelling van de maand door Kees Heck 

 Zondag 10 juli 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 14 augustus 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Marthe Zweers 

 Zondag 11 september 
Rotsbeplanting maken 
De opstelling van de maand door Michel Essebaggers 

 Zaterdag 8 oktober 
Bonsaishow in het kader van 50 jaar NBV??? 

 Zondag 9 oktober 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Simon Lokker 

 Zondag 13 november 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Vicente Martinez 

 Zondag 11 december 
Gezamenlijk werken aan een boom 
De opstelling van de maand door Patrick Huigsloot 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 13 Februari, de stijlbespreking 
Iedereen kent het nog wel van vroeger: de spreekbeurt. Voor de klas iets vertel-
len over je hobby, je huisdier of de brommer. Altijd spannend voor zo’n groep 
maar na afloop wist je alles over de cavia, hoe je hart werkt of welke raket er 
naar de maan ging. Dat kwam omdat je veel hebt opgezocht voor je spreekbeurt 
en daar leer je van. 
Zo ook met deze stijlbespreking.  
We zoeken dus 7 leden die iets willen vertellen over een bonsaistijl. Wat zijn de 
eisen aan de boom, welke pot past goed bij die stijl, laat een paar bomen zien uit 
je eigen collectie die volgens die stijl gevormd zijn. Plaatjes mogen natuurlijk ook. 
Zo’n praatje hoeft echt geen half uur te duren, denk aan een minuut of 15-20.  
Dus heel graag een reactie als je meedoet en welke stijl je wilt bespreken, wie 
het eerst komt……. . 
Naast de stijlbespreking en het werken aan onze bomen is er ook een verloting 
met een veelheid aan te winnen prijzen! 
 
 10 April, de interne tentoonstelling 
Dit maal zullen we aan deze tentoonstelling meer ruchtbaarheid geven in ver-
band met de cheque die we gaan ontvangen van de wethouder. Het wordt een 
soort “open huis” waarbij we hopen dat ook anderen onze bonsai komen bekij-
ken.  
We zullen ze dus nog beter moeten presenteren dan als we al deden. 
Tijdens de show zullen we ook de bonsai uitkiezen die op de Show van het Wes-
ten kunnen staan. 
 
 10 Juni, de boombespreking door Bart Verstappen 
Ik heb met Bart afgesproken dat we loofbomen gaan bespreken, dus ik verwacht 
dat die dan ook meegenomen zullen worden. 
Om te vermijden dat er alleen over vormgeving gesproken gaat worden graag 
alleen loofbomen meenemen die al minimaal de eerste vormgeving gehad  
hebben. Mogen nog wel in een trainingspot staan natuurlijk. Op die manier is er 
ook voldoende tijd om al die belangrijke zaken over verzorging en zo te  
Bespreken en voorkomen we dus dat het alleen over de vormgeving gaat.. 
 

 De werkavonden zijn op: 

Maandag 21 februari 
Maandag 21 maart    Maandag 25 april 
Maandag 23 mei    Maandag 27 juni 
Maandag 18 juli    Maandag 22 augustus 
Maandag 19 september   Maandag 17 oktober 
Maandag 21 november   Maandag 19 december 
 

 

 

Als je ingeroosterd staat voor de inrichting van de tokonoma op een 

datum die niet uitkomt, laat het mij dan even weten dan regelen we 

iets anders. 
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De Foto’s gemaakt bij Lodder 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

Opstelling van Patrick Huigsloot 

Opstelling van Michel  Essebaggers 

Opstelling van Gino Ghiorsi 
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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  
Marthe Zweers 
E-mail: mzweers01@hotmail.com 
 
 
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/

