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vanachter haar raam

zo af en toe een fietser

morgen geen bingo

Ivonne Liebregts
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ze raken haar –

kinderhandjes tegen 

het voorraam

Madeleine Schook
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De zon schijnt, eenzaam

achter mijn raam zit ik dan

tachtig geworden

Marieke Damkot
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Mondmaskers dansen

een wals met de stille dood

op hoop van zegen.

Romain John van de Maele
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Haar blik overbrugt

de anderhalve meter,

hij mimet een knuffel

Karen de Boer
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oma begrijpt niet

waarom ik niet binnenkom

voor een kop koffie

Annette Akkerman
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Ik ben hier, jij daar,

beeld waarin verlangen trilt.

Een zoen in de wacht.

Guus Wakelkamp
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kleine zonnestraal

doorbreekt de strenge lockdown

en kust je voorhoofd

Ineke Meijer
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een meter vijftig

zo brengt gepaste afstand

mensen tot elkaar

Jan Raas
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het gesprek gaat

– op anderhalve meter –

over contact

Henk van der Werff
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lockdown

mijn dochter zet haar poppen

twee meter uit elkaar

Luc Barbé
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Ziekenhuis raam

zelfs de maan draagt

een mondkapje

Mohamad Alsari
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langs een leeg perron

zingen de sporen vrolijk

voor een lege trein

Hilde Devos
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opa en kleinzoon

handen tegen elkaar

wat voelt het raam koud

Lilian Steenvoorden
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jij nadert me stil

met woorden die omarmen

in een tijd vol angst

Ans van Kessel
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De gedwongen rust

doet de moeheid beseffen

van jaren te druk.

Maddy de Bruin
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verlaten perron

de onbereden sporen

blinkend van tranen

Piet van Sluijs
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Colofon

Dit e-boekje ‘Corona Haiku Kukai’ is een

publicatie van Haiku Stichting Nederland. 

De Corona Haiku Kukai is gehouden

in april 2020. In totaal hebben 246

deelnemers een haiku ingezonden. 

Hiervan hebben 174 hun puntenscore

ingediend. De 17 haiku’s met de

meeste punten zijn in dit e-boekje

gebundeld. Veel dank aan wedstrijd

secretaris Lodewijk Ouwehand. 

De rechten berusten bij de dichters. 

Voor nadere informatie kunt u contact

opnemen via info@haiku.nl.

Versienummer: 2020-1
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Kukai

Een kukai is een haikuwedstrijd waarbij de deelnemers zelf de

jurering doen. Voor de lezers van ‘Vuursteen’ wordt twee keer 

per jaar een kukai georganiseerd. De werkwijze is: De deelnemers 

sturen hun haiku voor een specifieke deadline naar een centraal 

coördinatiepunt. De coördinator maakt een verzameldocument 

waarbij alle inzendingen zonder de naam van de dichter vermeld 

worden. Het verzameldocument wordt aan alle deelnemers 

verstuurd. De deelnemers reageren terug naar de coördinator met 

de keuze van hun eerste, tweede en derde voorkeurshaiku. 

Een eerste voorkeur krijgt drie punten, de tweede voorkeur 

krijgt twee punten en de derde voorkeur krijgt één punt.

Als de reactietermijn verstreken is, telt de coördinator alle 

ontvangen stemmen. De haiku’s met de meeste stemmen 

worden gepubliceerd in ‘Vuursteen’ met hierbij vermeld de 

namen van de deelnemers. Ook wordt in ‘Vuursteen’ de 

volledige uitslag gepubliceerd. 

Meedoen aan de kukai van ‘Vuursteen’? Klik hier om lid te 

worden van Haiku Kring Nederland en ontvang elk kwartaal

‘Vuursteen’, kwartaaltijdschrift voor haiku en tanka.

https://haiku.nl/Lidmaatschap

