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   FOLIUS 

 
Beste Leden, 
 
De afgelopen bijeenkomsten werden weer druk 
bezocht en wat is het heerlijk om te zien dat ie-
dereen elkaar opzoekt.  
Praatje maken,  adviezen geven over de mee-
gebrachte bonsai. Ook de werkavonden op 
maandag worden beter bezocht en ook hier 
gaat het er  gemoedelijk aan toe. 

Ik ben ook verheugd om van deze vereniging voorzitter te mogen zijn. 
Dit jaar hebben we nog vier bijeenkomsten, twee werkmiddagen en 
twee werkavonden.  
De laatste werkmiddag in december gaan we weer gezamenlijk werken 
aan door de vereniging aangeschafte bomen.  
Maar tot die tijd genieten we van de Indian Summer, met prachtig ge-
kleurde bomen en van de vele paddenstoelen.  
De regen en dan weer zon zorgen er voor dat ze letterlijk de grond uit 
schieten.  
Zowel kinderen en uiteraard ook hun ouders hebben kunnen genieten, 
ook van een prachtige herfstvakantie. 

Dit weer maakt het ook weer lastig voor onze bomen.  
Moeten ze in winterrust gaan of toch maar nieuwe knoppen maken.  
Ze hebben het er net zo lastig mee net als de dieren die in winter slaap 
moeten gaan. 

We gaan het mee maken en Ik zie jullie graag in november. 

 

Jullie voorzitter, 

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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De opstelling van de maand augustus 
van Andries van Herk 

Opstelling van de maand november door: Tom van Wanum 

Opstelling van de maand december door: Patrick Huigsloot 

Andries heeft een boom geplaatst die we niet vaak zien, een rode moerbei (Morus rubra). 

De rode moerbei is een plant uit de moerbeifamilie (Moraceae). De soort komt van nature voor in 

het oosten van de Verenigde Staten, van het uiterste zuiden van Ontario en Vermont tot in het zui-

den in Florida en in het westen tot in het zuidoosten van Zuid-Dakota en het midden van Texas. 

De rode moerbei staat in Canada op de lijst van bedreigde plantensoorten.  

 

Aan de dikte van de stam is duidelijk te zien dat het een boom op leeftijd is en maakt hij een mach-

tige indruk.  

De moerbij bloeit jaarlijks met hele kleine bloemen die binnenin de boom zitten. Vervolgens komen 

daar dan natuurlijk de vruchten die goed in de smaak vallen bij de vogels.  
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

De vrucht is een vruchtverband van meerdere kleine bolletjes en lijkt op een braam. De vrucht 

is 2-3 cm groot en rijpt via rood naar donkerpaars. De vruchten zijn eetbaar en smaken zoet-

aromatisch. De vruchten kunnen verwerkt worden in taartvullingen, jam en gelei.  

Andries heeft de boom nu 3 jaar en de verzorging bestaat vooral elke dag water geven en zor-

gen dat de boom volop zon krijgt.  

Het snoeien gebeurt  na de bloei. 

Op de stam zitten een paar snoeiwonden die in het verleden niet goed behandeld zijn en  

Andries denkt er over om deze weg te gaan werken in een shari of eventueel in een holle 

stam. Het hout van deze boom is erg hard voor een loofboom dus dat moet wel te doen zijn. 

Kortom een mooie bonsai die in de toekomst alleen maar beter kan worden. 

De bonsaischaal  is een pot van Milan Klika en Vladislava Kurátová. 

Dit zijn veel verkochte schalen die er prima uitzien en vaak voor een redelijke prijs te koop 

zijn. 

De potten van deze makers zijn herkenbaar aan de stempel (Hanko) aan de onderzijde van 

de pot. 

 

Het accentplantje is een Sedumsoort die goed 

past bij de hoge temperaturen. 

 

 

 

  Hanko op Klika potten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtverband
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braam_(cultuurbraam)
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Toch wel weer leuk om iets van je zelf te laten zien, al duurt het na-
tuurlijk nog wel eer er iets moois ontstaat door de jaren heen, met 
veel geduld en dan weer met veel vragen “hoe pak ik dit aan en 
wanneer begin ik met……. “ dit zal niet onbekend klinken. 
Dit jaar ben ik persoonlijk niet erg veel op de vereniging en evene-
menten aanwezig geweest wat ik erg jammer vond maar dat heb je 
met mijn werk, wel veel vrije tijd maar op de leuke dagen aan het 
werk daar baalde ik wel van. 
 
Nu over mijn groen, zoals je op de foto’s ziet staat alles wat ik heb 
staan er gezond mooi groen en heerlijk fris bij. 
Dankzij de sproei installatie en druppelaars hebben ze het deze he-
te zomer overleeft, en het moet niet gekker worden ik kon vanuit 
mijn luie camping stoel via mijn mobiel de bomen in de gaten  
houden via onze tuin camera , zo kon ik een vriend inschakelen om 

tijdens deze hitte af en 
toe te laten kijken. 
 
 
De beuk die ik van Cor-
rie had  
overgenomen en vorig 
jaar hebt gemarcotteerd 
en er goed bij staat  heb 
ik dit jaar de moeder 
stronk nog een keer gemarcotteerd en zie, het zit al weer 
vol met wortels projectje geslaagd en straks kijken of er 
wat van gemaakt 
kan  
worden.  
 
 
 
 
Ik blijf voorlopig 
doorgaan met het 
materiaal wat er nu 
staat in verband 
met de ruimte. Al 
kriebelt het wel 
als ik weer iets 

zie staan en denk daar kan ik wat mee, een kleine vuurdoorn 
heb ik nog bij Teunis Jan gekocht heeft al prachtige besjes en 
scherpe doorns auwwwww. 

 
 
 
 

Een bericht van Erik 
door Erik Kooijman 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Jaren geleden namen we, op vakantie in Frankrijk,  een flinke plaat leisteen mee naar huis.  
Toen al met de gedachte daar een leuke boom op te zetten. 

 

De plaat raakte vergeten en verdween in de 
grond, waar hij in stukken brak.  
De rotsbeplanting in september bracht hem 
terug in de herinnering.   
Met steenlijm groeiden de stukken, onder 
voortdurend  schuiven en proberen, uit tot een 
steil  
leisteenplateau.  

 

 

 

De tuin leverde een aantal zaailingen van de 
hulst plus één onbekende (eik ?).  
Tom had nog keto.  

 

 

 

 

 

     
       

 

Mos en minuscule bladplantjes maken het 
geheel af.  

Tot slot voegde ik, (dank Jacqueline),  nog 
een fraaie pagode toe en ziedaar: een 
heerlijke meditatie plek voor die ene boed-
dha. 

 

 

 

De rots en de boompjes 
door Puck Smelter 
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De opstelling van de maand september 
van Michel Essebaggers 
 

Michel heeft grote bonsai en ook deze Portugese eik (Quercus faginea) is er eentje die maar net in 

onze kleine tokonoma past. 

Deze van nature in Zuid-Europa voorkomende, groenblijvende eik wordt veel aangeplant als sier-

boom en ter beschutting, vooral in kuststreken. De boom is bestand tegen de zilte zeewind en de 

luchtvervuiling in de stad. In Nederland en Vlaanderen is de boom matig winterhard. De boom kan 

dertig meter hoog worden, maar blijft meestal veel kleiner. In rotsachtige gebieden blijft de eik 

vaak struikvormig.  

Een indrukwekkende stam met fraaie ruwe schors en een frisse groen kroon. Op de stam wat shari 

die aangeven dat de boom het niet makkelijk heeft gehad. 

Michel heeft de boom gekocht in 2019 van Carlos en besloot toen ook om dan ook gelijk lessen te 

volgen bij Carlos. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterhard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Deze bonsai laat ook gelijk de voorkeur zien van Michel. Hij houdt van oude, knoestige bomen 

met een monumentale uitstraling. 

Je moet de kracht die in de boom zit ook kunnen zien! 

 

De bonsai staat in de halfschaduw en doet het daar prima. Hij loopt in het voorjaar rustig uit 

zonder lange scheuten te maken. 

Op de vraag hoe gevoelig de boom is voor vorst antwoord Michel dat er geen probleem is tot  

–8 C. Hij staat dan natuurlijk wel uit de wind in een prieeltje. Mocht het nog kouder worden dan 

kan de boom in een serre staan. 

In deze eik leggen de eikengalwespen wel hun eitjes waardoor er de 

bekende gallen op de bladeren ontstaan. Michel laat ze gewoon zit-

ten, ze veroorzaken geen schade aan de boom en eikengallen horen 

nu eenmaal bij een eik. 

 

Michel houdt ook van mooie potten en dat is te zien aan de pot waar 

deze bonsai in staat. Het is een pot van Isabelia. 

Volgens Michel verdient een mooie bonsai een mooie pot en hij is 

dan ook bereid daar geld voor uit te geven. 

De pot moet in harmonie zijn met de boom en het totaal beeld ver-

sterken zonder af te leiden van de bonsai. 

Er is enige discussie wat in dit geval “mooier” is, zoals de pot nu staat  

met de opening tussen de poten naar voren gericht of de pot zo                       eikengallen 

plaatsen dat de opening naar de zijkant is gericht en het frontaanzicht  

dus gesloten is. 

 

Als accent heeft Michel gekozen voor een Pyrrosia hastata, een stevige varensoort die bij deze 

forse boom past. 

Deze accent staat in een pot van Made. 

 

 

 

 

      Hanko van Made 

 



8  

Bonsaiwetenswaardigheden 
Door Gino Ghiorsi 

 
Ik moet zeggen dat mijn bomen, die achter glas op het balkon staan, het goed hebben overleefd tijdens 
mijn vakantie.  
Natuurlijk dankzij de hulp van mijn buurvrouw en mijn dochter die dagelijks water hebben gegeven.   
Er is slechts 1 boom overleden (berk), gelukkig geen belangrijke boom en ik heb er toch te veel.. 
 
Ik zou niet weten waar ik het nu over zou moeten hebben, jullie weten alles al en jullie zitten waar-
schijnlijk niet op mijn verhalen te wachten.  
Het enige wat ik kan vertellen, ook om Folius te vullen… is dat ik eigenlijk geen afstand kan doen van  
de bomen die ik nog heb…. dus ben ik vandaag begonnen om alle bomen in mijn bonsai administratie 
te categoriseren. Ik heb hiervoor een formulier ontworpen waar ik alle gegevens van de bomen kan bij-
houden, naam, stijl, wanneer gevormd, bedraad, ouderdom ,verpot enz. enz.,  e.e.a. per boom in een 
bestandje (map) met een foto erbij. 
Wel zo handig om zo alles bij elkaar te houden. 
 
Tevens is de herfst begonnen en de bomen zullen binnenkort in rust gaan, toch zijn ze nog volop bezig 
om de wortels te versterken en ook de knopvorming is aan de gang.  
Om mijn bomen hierbij te ondersteunen ben ik ook overgegaan op andere mest. De mest die ik nu geef 
is rijk aan fosfor en kalium, PK 13 en 14. Stikstof (N) is voor de groei en dus op dit moment niet meer 
belangrijk. 
Ik had hiervoor op internet van alles opgezocht  en heb van Bionova een product gevonden dat ook 
voor teelt en landbouw wordt gebruikt en betaalbaar is. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan.  
Kijken hoe het met de temperatuur zal gaan maar zolang er blad aan de boom zit geef ik wekelijks wat 
van dit spul.  
 
Vergeet niet in de winter en koude periode ook regelmatig wat water te geven (houd de  temperatuur in 
de gaten) bomen gaan in rust maar ze hebben toch nog wat vocht nodig. 
 
Groetjes 
 
Gino. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Rotsbeplanting maken 



10  

 
 
 
  

 

De opstelling van de maand oktober 
van Simon Lokker 

 
 

 

Zo’n bonsai doet het op een show altijd goed, bloemen of, zoals in dit geval, de vruchten. 

Deze Malus is geplaatst door Simon. 

Zo’n jaar of 4 geleden is de boom gekocht bij Iwan Roos. De basisvorm, de gebogen stam, was 

al aanwezig. De takken zijn door Simon bedraad en in de juiste positie gebracht. 

De boom is 2 jaar geleden verpot en staat in een mengsel van akadama, lava en Vulcatstrat. 

De appels bevatten ongeveer 4 pitjes waarvan Simon er al heeft gezaaid. Uit dit zaad heeft hij nu 

een aantal hele kleine appelboompjes opgekweekt. De tafel is gekocht bij Intratuin en heeft een 

mooie ruwe textuur die goed bij het geheel past.  

 

De pot is chinees en de scroll bestaat uit herfstblaadjes van koper dat bewerkt is door  

Ron Hermeling. Het accentplantje is een vetplantje en voor het mooi zou hieronder ook “iets” 

moeten liggen.  

 

Voor de volgende verpotting werd nog wel het advies gegeven de boom rechts van het midden te 

plaatsen in plaats van links. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

War is het bestuur mee bezig 
Door Gino Ghiorsi 

Door de vakantie periode is er weinig gebeurd. Als Rijnmond zijn wij in september aanwezig geweest 
bij de viering van de het 50 jarig bestaan van de NBV.  Op 5 november zal in Leersum door de NBV 
een ALV  worden gehouden, waarbij ons bestuur ook aanwezig zal zijn. Wat hier uitkomt en van be-
lang is, zal later (via Folius) aan onze leden worden medegedeeld. 
 
Wij zelf, zullen binnenkort bij elkaar komen, vermoedelijk op de eerste volgende bijeenkomst op 13 
november. Er is nog een evenement dat plaats moet vinden, t.w. de simultaan demo op 11 december, 
tevens de laatste bijeenkomst van het jaar. ( we hebben nog een werkavond op 19 december). Ver-
der zullen wij het ook over de nieuwjaarsreceptie hebben en de daarop volgende  ALV  op 12 februa-
ri, uiteraard zal ook het programma van 2023 ter sprake komen. 
 
Alle nieuwtjes en belangrijke mededelingen zullen  uitgebreid in Folius of nieuwsbrieven worden 
medegedeeld. 
  
Vriendelijke groet 
 
Gino Ghiorsi – secretaris. 

Het vullen van de tokonoma is niet alleen bedoeld om iets moois aan je medeleden te laten zien 

maar ook om er met elkaar iets van te leren. 

Daarom willen allerlei dingen weten over de bonsai, het accent en de eventuele scroll. 

Soms merken we dat het wat lastig is om het een en ander te vertellen over dat wat je in de  

tokonoma hebt geplaatst en daarom kan het onderstaande lijstje misschien wat helpen. 

Wat zou je ons kunnen vertellen: 

- Wat is de naam van jouw bonsai en hoe lang heb je hem in je bezit? 

- Op wat voor plek staat de boom in je tuin? In de zon of in de schaduw misschien. 

- Vertel eens iets over verzorging, wanneer snoei je hem, welke mest geef je en hoe vaak. 

- In wat voor stijl is de boom gevormd? 

- Wat kun je vertellen over de schaal en het grondmengsel waarin de bonsai staat. 

- Wat voor accent heb je neergezet? Heb je een speciale reden om juist dit accent te  

   gebruiken. 

- Als je een scroll hebt opgehangen kun je daar iets over vertellen?  

- Heb je een tafel gebruikt dan is het leuk om daar iets meer over te vertellen. 

Misschien kan dit lijstje je helpen bij het vertellen wat je in de tokonoma hebt gezet. 

Je kunt natuurlijk ook een ander op een papiertje schrijven. 

Succes! 

 

Tips voor de opstelling in de tokonoma 
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Het programma voor 2022 en 2023 

 Zondag 13 november 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Tom van Wanum 

 Zondag 11 december 
Gezamenlijk werken aan bomen 
De opstelling van de maand door Patrick Huigsloot 

 Zondag 8 januari 
Nieuwjaarsreceptie met hapjes, verloting en veiling 
De opstelling van de maand door Gino Ghiorsi 

 Zondag 12 februari 
Het is een reguliere werkmiddag maar we zullen ook even een uurtje vrijmaken voor de 
jaarlijkse ledenvergadering, de ALV dus. 
Het thema van vandaag is de Cascade en Semicascade dus graag zien we die vanmiddag 
op de tafels. 
De opstelling van de maand door Nico Iedema 

 Zondag 12 maart  
Werkmiddag Het thema van vandaag is de Moyogi. 
De opstelling van de maand door Marthe Zweers 

 Zondag 16 april 
Interne show waarbij we de bomen kiezen voor de Show van het Westen.  
Er kan natuurlijk ook aan de eigen bomen worden gewerkt 
Geen opstelling van de maand  

 Zondag 7 mei 
Bruno Wijman komt ons alles vertellen over het presenteren van bonsai. 
De opstelling van de maand door Marijke Claassens  

 Zondag 11 juni  
Werkmiddag. Het thema van vandaag is de Literati. 
De opstelling van de maand door Mike Piepenbroek 

 Zondag 9 juli 
Werkmiddag. Werkmiddag Het thema van vandaag is de Shakan. 
De opstelling van de maand door Paula Stofregen 

 Zondag 13 augustus 
Werkmiddag Het thema van vandaag is de Shohin. 
De opstelling van de maand door Tom van Wanum 

 Zondag 10 september 
Alles over de Juniperus door Bruno Wijman 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 8 oktober 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is de Hokidachi. 
De opstelling van de maand door Joop Kalshoven 

 Zaterdag 21 oktober  
Uitstapje naar de Japanse tuin in Clingendael 

 Zondag 12 november 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is dood hout 
De opstelling van de maand door Vicente  Martinez 

 Zondag 10 december 
We werken met elkaar op 3 starters. 
De opstelling van de maand door Jan van Mosselaar 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

  13 november  
Werkmiddag waarop we werken aan eigen bomen en er natuurlijk aandacht besteed wordt aan het 
bespreken van de Tokonoma en het Bomen over Bomen. 
Tijdens deze middag zal Christiaan Ye even op bezoek komen. Christiaan gaat zich bezighouden 
met de organisatie van de Show van het Westen en zal ons  komen vragen om medewerking. 

   11 december 
We zorgen dat er weer 3 bomen aanwezig zijn waarop we weer in groepjes kunnen “losgaan”.  
Dit jaar hebben we de beschikking over o.a. 2 stevige Ligusters waarbij ook de houtbewerking aan 
de orde zal komen. 

  8 januari 
De nieuwjaarbijeenkomst, met een drankje wensen we elkaar het beste voor het komend jaar. Na-
tuurlijk is er weer een verloting en houden we een veiling . Gebruik de komende maanden om de 
te veilen spullen in orde te brengen, dat levert meestal een betere prijs op. 

 
Tijdens de werkmiddagen willen we het komend jaar ook wat meer aandacht geven aan de 
verschillende stijlen. Dat kan door bonsai mee te nemen om aan te werken die volgens de 
stijl van de maand zijn gevormd of zo maar eentje die je wilt laten zien. 
Misschien lukt het ook om in de tokonoma een bonsai te plaatsen die aan de stijl van de 
maand voldoet, een uitdaging dus! 

 

 

Werkavonden op: 

 

 

 

  

 

 

 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 
 

Maandag 21 november  
Maandag 19 december 
Maandag 16 januari 
Maandag 20 februari 
Maandag 20 maart  
Maandag 24 april 
Maandag 15 mei  

Maandag 19 juni 
Maandag 17 juli 
Maandag 21 augustus 
Maandag 18 september  
Maandag 16 oktober 
Maandag 20 november  
Maandag 18 december 

New Talent Contest tijdens de NBV Show in Leersum 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

De foto’s  

Het Japanse paviljoen op de Floriade 

met o.a. het bos van Gino 
Bonsai in de sneeuw, prent  

in het Japanse paviljoen 

NBV Show Leersum 
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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  
Erik Kooijman 
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/

