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   FOLIUS 

 
Beste Leden, 

 

Het is lente en dat is te zien aan alle bomen en 
struiken. Alles wordt weer fris groen en overal 
zie je bloemen en bloesem. 

                                                                            
Deze week kon ik 
ook niet de verleiding weerstaan om een 
terrasje te bezoeken. 
Heerlijk genieten in het zonnetje met een 
schuimend biertje. 
Maar ik heb het ook druk met het ontdraden 
van mijn bonsai. 
Verder neemt het verpotten veel tijd in  
beslag, oude grond verwijderen, wortels  
ontwarren en gedeeltelijk afknippen. 
Verschillende grondmengsels maken met 
akadama en kiryu geschikt voor loofbomen 
en naaldbomen. Druk druk. 

 Magnolia 
 

Druk was het ook op onze laatste bijeenkomst, heerlijk om zoveel le-
den te zien. 
Het was de eerste bijeenkomst zonder maatregelen, maar laten we 
voorzichtig blijven. 
Virussen en hun mutaties blijven onder ons. 
Op 10 april hebben wij een grote show en zoals al eerder aangegeven 
verwachten wij van ieder lid een boom. 
Denk nou niet ik heb geen tentoonstelling waardige boom, gewoon je 
mooiste boom neerzetten. 
Ik zie jullie allemaal 10 april. 
 

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 vanaf 12.30 
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In de tokonoma deze maand een Pinus mugo van Gino. 

De eerste vormgeving heeft hij gedaan in 2007 tijdens een workshop van Marc Noelanders zoals 

die destijds door Piet Hoek werden georganiseerd. 

Uiteraard werd er tijdens die workshop door Marc een tekening gemaakt zoals de boom er uit moet/

zal gaan zien. 

De jaren na de eerste vorming stierven er steeds meer takken af en op een gegeven moment in 

2015 heeft Gino de boom mee genomen naar een workshop bij Carlos van der Vaart. 

De opstelling van de maand februari 
van Gino Ghiorsi 

Opstelling van de maand mei door: Paula Stofregen 

Opstelling van de maand juni door: Kees Heck 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Daar vervolgens alle draad en dode takken 
verwijderd, en een nieuw ontwerp gemaakt. 
Vervolgens de boom opnieuw in het draad 
gezet en dat staat hij nog steeds. 
 
De huidige pot is te groot en zal in de toe-
komst worden vervangen door een kleinere. 
 
Als accent is gekozen voor een bloeiende  
Cyclaam als voorbode van de komende  
lente. 
 
De scroll is door Gino zelfgemaakt en de 
stempel waarmee de scroll is “gesigneerd” 
heeft Gino ooit in Hongkong laten maken.  
De tekst van de stempel luidt “Gino”!   Het oorspronkelijk ontwerp van de boom 
 
 
De vraag werd gesteld of de boom wel goed stond want de stam was niet meer te zien. 
Gino heeft de boom wat gedraaid en geplaatst zoals was bedoeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals de  bonsai in eerste instantie in de tokonoma is gezet,  
voordat Gino de boom iets heeft gedraaid.  
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Tijdens de februari bijeenkomst hebben 4 leden een bonsaistijl besproken. 
Doel was om de hiaten in kennis van stijlen die er bij sommigen nog is wat op te vullen. Het 
spreekt voor zich dat voordat je een bonsai in een bepaalde stijl wilt vormen je de kenmerken 
van die stijl moet kennen. Soms zie je dat dat nog niet bij iedereen zo is. 
 
Gino besprak de stijl die bij sommigen erg geliefd is, de sabamiki. 
Deze stijl kenmerkt zich door de aanwezigheid van dood hout en eigenlijk een uitgeholde stam. 
Het doel is uiteindelijk een boom te creëren die door omstandigheden als bliksem, wind en lawi-
nes een dramatisch uiterlijk vertoont. 
Eigenlijk kan iedere bonsaistijl dus uiteindelijk  
een sabamiki worden mits het dode hout een 
essentiële rol speelt in het ontwerp. 
Belangrijk is dat de levenslijn vanuit de grond 
komend zichtbaar is.  
Het loof is aan de schrale kant. 
 
De cascade kent twee verschijningsvormen, de 
halve en de hele cascade.   
De cascade wordt veroorzaakt doordat de 
sneeuw de takken naar beneden duwt. De nieu-
we takken in het voorjaar groeien altijd weer iets 
omhoog en worden in de winter weer naar be-
neden geduwd. 
Bij een cascade is er eigenlijk sprake van 2 top-
pen. De echte boomtop is het laagste punt van de 
cascade en de top van de bonsai wordt gevormd door één of meerdere takken. Vaak is de eer-
ste tak de top van de bonsai. 
Ook loofbomen kunnen een cascade zijn. Deze groeien meestal in rivierbeddingen met stijle oe-
vers. Deze zijn in het algemeen minder dramatisch.  

Ook hier staat het loof 
altijd omhooggericht. 
Om te zorgen dat deze 
bonsai genoeg licht krij-
gen geeft Andries de tip 
mee om de pot schuin te 
plaatsen. 
De wortels zijn bij een 
cascade erg belangrijk. 
Je moet kunnen zien dat 
de boom zich vastgrijpt 
in pot. 
 
 
 
Andries bespreekt  de 
cascade 

Bonsaistijlen:  
Literati, Sabamiki, Fukinagashi en de Cascade  
Door Tom van Wanum 
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 De Fukinagashi, de windgestriemde stijl, is een stijl die je 
volgens Kees ook in Nederland kan tegenkomen. 
Langs de kust, maar ook in de polders staan prachtige voor-
beelden van deze stijl.  
De groeirichting wordt geheel bepaald door de wind die de 
takken altijd in dezelfde richting blaast.  
Toch proberen de nieuwe scheuten omhoog te groeien en 
worden daarna pas door de wind omgebogen. 

 
 
Eigenlijk kun je 2 “soorten” 
windgestriemd onderscheiden. 
Bij de ene zie je dat de boom 
altijd in de wind staat, alle tak-
ken zijn naar dezelfde kant ge-
richt maar bij de andere lijkt het 
of het alleen nu waait. De tak-
ken staan omhoog en alleen de 
toppen bewegen alle dezelfde 
kant uit.          Alles over de sabamiki 
 
 
Bij het vormen van deze stijl is het dus belangrijk dat dui-
delijk is dat de nieuwe takken altijd proberen eerst om-
hoog te groeien, hou daar bij het bedraden rekening mee 
 
 

Windswept, ook in Nederland 
 
 
Wat betreft de schalen voor een  
fukinagashi moet je denken aan ruime, 
platte schalen. Ook een slab is heel goed 
mogelijk.  
De schaal kan rechthoekig zijn of ovaal. 
De ruimte in de schaal laat zien dat de 
wind er vrij spel heeft. 
 

       

5 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 
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De Literati (is de Chinese benaming) of Bunjin is de meest doorontwikkelde bonsaistijl. 
Ook deze is afkomstig uit China en is ontstaan in de Han periode. De Chinese beschouwing van bonsai 
is meer filosofischer dan de Japanse en dat is ook terug te vinden in een goede bunjin. 

De naam is een afgeleide van de Chinese intellectuele elite. De boom is 
oorspronkelijk, slank, hoog en met veel bewegingen, vergelijkbaar met 
kalligraferen. 

De benaming bunjin is Japans maar omdat het woord literati ook alles 
zegt over de achtergrond van de stijl verdient deze de voorkeur. 
Een goede literati stijlen lukt alleen, zegt men, als je alle andere stijlen 
beheerst. De stijl kenmerkt zich door elegantie, eenvoud en de schoon-
heid en kan alleen gezien worden door de bonsai in zijn geheel. 

De stam is het belangrijkste onderdeel. Deze is slank maar heeft ritme. 
De bochten zijn sterk aanwezig en de stam verdunt zich gelijkmatig. 

Ook bij deze stijl zijn er regels die 
het vormen kunnen vergemakkelij-
ken. 

• er is iets minder aandacht voor de wortels 

• de takken zijn kort en het aantal is beperkt 

• het groen is spaarzaam, de takstructuur moet zichtbaar  
blijven 

• minimaal 2/3 van de stam is takvrij 

• Het kruisen van takken en stam is toegestaan 

     

           Literati met een zogenaamde enkele lijn 

     

Wat betreft de pot is de voorkeur een  
ronde, de boom heeft niet een heel  
duidelijke voorkant. 
De pot moet vooral stabiliteit geven. 
Verder is de pot vaak eenvoudig en bij 
voorkeur handgemaakt. 

 

 

 

 

Literati met een dubbele lijn 

          Een natuurlijke literati 



7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 Voordat je aan het vormen  

begint is heel goed naar je boom kij-

ken belangrijk.  

Zoek de voorkant, kijk welke takken   

je gaat behouden en welke verwijderd 

zullen worden.  

Wat zijn de sterke punten en welke 

zwakke punten zitten er in je boom. 

Het maken van een tekening, en dat 

hoeft geen kunstwerk te zijn, kan daar 

heel goed bij helpen.  

Een tekening geeft je tijdens het be-

draden houvast. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Met de tekening laat  je zien  

 wat de  toekomstvisie van de 

 boom is. 
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De opstelling van de maand maart 
van Tom van Wanum 

 In de tokonoma van maart, ondanks de naderende lente, een winteropstelling. 

Op de Chinese tafel staat een Koreaanse haagbeuk  

(Carpinus turczaninowii) in de stijl  

Seki jo-ju. Bij deze stijl groeit de boom op de rots en de wortels 

groeien over de rots heen naar de pot en verdwijnen in de grond. 

Als accent is gekozen voor een klein vetplantje dat al bloeit. De 

verwijzing naar de rots waarop de bonsai staat en de lente is dui-

delijk. 

De scroll is zelf gemaakt en gekozen op de kleur en de neutrale 

voorstelling van een man in het bos. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Gino vroeg zich af wat voor kegel-
tjes hij in zijn haagbeuk had want 
dit had hij nog niet eerder gezien. 

Het zijn de vrouwelijk bloempjes 
van de haagbeuk. De mannelijke 
bloempjes, katjes, komen voor aan 
dezelfde plant.  
De bloemetjes worden door de 
wind bestoven en wie weet leidt 
dat uiteindelijk in haagbeukennoot-
jes! 

    
    
   
. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gino heeft nog zo’n handige werktafel in de aanbieding.  
Je kunt de boom in iedere denkbare positie plaatsen zonder dat je hoeft te werken 

met allerlei wiggen en keggen. 
Dankzij de rij met rechtopstaande stokjes staat de bonsai altijd verankerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze werktafel is bij Gino op te halen tegen “elk aannemelijk bod” zoals hij dat zelf 
noemt 

Interesse? Neem contact op met Gino 
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Een Ikadabuki Lariks 
Van Erik Kooijman 

 

Een Lariks met vooral veel takken aan één zijde is voorbestemd te vormen tot een  bonsai in vlotstijl. 

Voor deze boom heeft hij eerst een fraaie kist gemaakt. De kist is gemaakt van vloerdelen van jatoba 

hout, erg sterk,  en de buitenkant is in de olie gezet. 

De kist is voorzien van drainage gaten en voldoen-

de draden om de boom mee te bevestigen. 

Bij het uitnemen van de boom uit de vorige kist was 

er een stevige kluit te zien. 

Bij het horizontaal plaatsen van de boom kwam er 

echter een flink stuk van de wortel boven de grond 

uit. Het idee was uiteraard dat de resterende  

wortels de taken van de bovengrondse wortels zou-

den overnemen. 

De fraaie kist 

De lariks is neergelegd en een flink 

deel van de wortels steekt boven de 

grond uit. De grond die om de wortels 

heen zat is verwijderd. 

De bovengrondse wortels vormen een 

flink deel van de kluit  en na wat  

overleg heeft Erik besloten deze wor-

tels toch maar te beschermen tegen 

uitdroging.  

 

   De liggende boom met de blootliggende wortels 

 

Hij heeft de wortels goed ingepakt in sfagnum en deze goed natgemaakt. 

Daarna is het geheel ingepakt in plastic. 

Gebruikelijk bij het maken van deze stijl is de kluit zoveel mogelijk onge-

moeid te laten en dus gewoon boven het bodemoppervlak te laten uitsteken. 

Als in de loop der jaren dit deel van kluit afsterft is dat oké, als dat niet ge-

beurt kan deze verhoging in het oppervlak worden gebruikt om een 

“natuurlijk” landschap te creëren van een golvend terrein met daarin de om-

gevallen boom waarvan de opgroeiende takken een waar bos vormen. 
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Het ijsvogeltje 

Sierlijk naar de diepe plas 

Spiegelbeeld in zicht. 

  

 Erik Kooijman 

 

 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Haiku’s 

Persoon van de kunst 

maskerade façade  

Nu de maskers af. 

  

 Linda  Kooijman 

 

Wind hangend aan rots 
Ouderdom zonder gevaar 
De ultimiteit.  
  

 Erik Kooijman 

Roze kleurt de bloesem 
Winter geurig verslagen 

Ik kan wel dansen 

 Paula Stofregen 
 
 

Stad van steen, grauw, grijs 
Middenin mijn bonsaibos 

Genieten van groen. 
 
 Paula Stofregen 
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Het programma voor 2022 

 Zaterdag 9 april  
Bonsaishow en simultaandemo bij Midden Nederland  

 Zondag 10 april 
Interne tentoonstelling 
Gezamenlijk Haiku’s maken voor de bonsai die naar de Show van het Westen gaan  
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 

 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 

 

 10 April, de interne tentoonstelling. 
Deze interne tentoonstelling heeft een bijzonder randje. Wethouder Wouter Struijk komt langs om 
ons een waarde cheque te overhandigen voor de club. 
Gelijker tijd voor hem natuurlijk ook leuk om met onze hobby kennis te maken en daarom het ver-
zoek om je  tentoon te stellen bonsai nog wat meer te pimpen dan je normaal doet. 
Dus ook het bodemoppervlak netjes te maken en eventueel aanvullen tot de potrand. Zoek wat 
frisgroen mos om her en der neer te leggen, maak de pot netjes schoon, vrij van kalkresten en 
eventueel voorzichtig opwrijven met een klein beetje (baby)olie. 

Zet de bonsai op een tafeltje o.i.d. en zorg voor een leuk accentje.  
Een accent kan bestaan uit een accentplantje (meestal een onkruidje of een grassoort) – een 
mooie steen of een combinatie van beide (bijvoorbeeld plantje op steen of rots) – een klein beeldje 
van een dier – of iets simpels wat een natuurlijke uitstraling geeft. De bewegingsrichting van de 
boom dient naar het accent te zijn en de bewegingsrichting van het accent dient naar de boom te 
zijn. Van bovenaf gezien kan het accent iets voor de voorste lijn van de bonsai tafel geplaatst zijn 
of iets achter de voorste lijn van de tafel, in de meeste gevallen wordt hij er iets voor geplaatst. 

Een scroll of Kake-Mono wordt gewoonlijk meestal gebruikt bij een opstelling in huis of in een To-
konoma en dus niet bij een tentoonstelling. Bovendien hebben we de muren van het Dorpshuis als 
achterwand en daar hangen ook andere dingen aan. Scroll kan dus rustig worden thuisgelaten. 
De bomen kunnen worden neergezet tussen 12.00 uur en 12.30 uur.  
 
Tijdens de tentoonstelling zullen er 8 bonsai worden uitgekozen die we op de Show van het  
Westen willen plaatsen. Het thema van die show is “Tiny Stories” en daar willen wij uitdrukking aan 
geven middels een Haiku bij de geplaatste bonsai. Deze worden geschreven op mooie  
keramieken plaatjes die Corrie heeft gemaakt. We kunnen tijdens de show al gaan nadenken over 
de te maken haiku. 
 
 15 Mei, werkmiddag. 
Lekker werken aan eigen en andermans bomen en eventueel de bomen die naar de SvhW gaan 
nog even oppoetsen. 
 
 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 al-
leen over de vormgeving gaat.. 
 

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. 

Het programma voor de komende maanden 
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De Foto’s  

 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      De verlotingstafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Chaenomeles spec. bij Lodder 

 

 

Zelfgemaakte scroll door Gino 

 

 

        

        

          Autopech 
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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/

