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Handleiding voor het vormen van de Starterset
Voor het ﬁlmpje van de vorming, zie: www.bonsaishop.nl/bonsai-ﬁlmpjes

Een goede bonsai hee@ een mooie zichtbare wortelvoet, de zogenaamde nebari. Zoek als eerste de
aanhechDng van de hoofdwortels aan de stam op. Dit kunt u doen door de oppervlakkige grond wat
te verwijderen en dorre kleine takjes aan de onderstam weg te knippen. Zit de wortelvoet diep
verzonken, haal dan eerst de plant uit de pot en knip de benodigde cenDmeters van de bovenkant
van de potrand af. Leg vervolgens de wortelvoet bloot, soms is het wijs de inplanDngshoek van de
boom vast anders voor te stellen om de wortelvoet mooi verspreid te krijgen.
Zoek vervolgens naar een mooie stamlijn of een hoofdtak. Let daarbij of bij de toekomsDge zijtakken
genoeg groen loof zo dicht mogelijk bij de stam zit, anders oogt de nieuw gevormde boom erg kaal. U
kunt de sDjlen die er in bonsai zijn gebruiken als leidraad om de vorm te zien die de boom in zich
hee@ of die u eraan gaat geven.
Wanneer de hoofdtak en of mooiste stamlijn eenmaal gevonden is, zoekt men vervolgens naar de
hoofdstructuur voor de klassieke opbouw met een eerste tak links of rechts, verder naar boven aan
de andere kant, een tweede tak en een achtertak en een voortak. Zo ontstaat een goede
kroonopbouw met een driehoekig silhouet en diepte. Deze tak structuur eventueel herhalen met een
tweede tak links, rechts, voor en achter zo ver de boom hoog wordt.
De stam kan, indien nodig, bedraad worden om er bochten in te vormen, of om juist rechter of
minder bochDg te maken. Voor het bedraden, kunnen de takken die men zeker niet nodig hee@ al
gesnoeid worden, dat vergemakkelijkt het bedraden. De juiste dikte van de draad is deze, die wat
betre@ buigweerstand het meest overeenkomt met de gemiddelde buigweerstand van de tak. Draai
bij het bedraden de draad liefst allemaal in de zelfde richDng om de takken; of allemaal linksom; of
allemaal rechtsom. Dit is om het kruisen van draden te voorkomen. De draad wordt in een hoek van
45 graden om de tak gewikkeld. Niet al te strak, maar zeker niet te los. Het best combineert u alDjd
twee takken met elkaar met 1 draad, de ﬁxaDe via een tussenliggend wat dikkere tak of stamdeel.
Laat vervolgens vooral aan de buitenbochten de zijtakjes staan en snoei de takjes in de
binnenbochten. De zijtakken laag op de stam het dikst en langst, verderop naar de top van de stam of
tak, telkens wat korter. De loofetages zijn vaak wat plat, snoei dus ook de takjes onderaan de takken
weg en houd het opwaartse loof kort.
Om de plant in de kleinere bonsaipot te verpoRen, moet de wortelkluit verkleind worden. Het is
verstandig om dit niet direct na het vormen te doen maar de boom even te laten bijkomen. In het

voor- en najaar gaat verpoRen het best, omdat de boom zich dan snel herstelt en aanpast. In principe
kunt u zoveel wortels snoeien als er loof verwijdert is en de volumes loof en wortel weer gelijk zijn.
Als het verschil erg groot is, is het beter om de boom eerst in een pot of container te verpoRen met
een maat die tussen het origineel en de uiteindelijke pot in zit; zo kan de plant een seizoen wennen
aan de kleinere behuizing. Kam de wortels met een wortelhaak zover uit, zodat de kluit ruim in de
nieuwe pot past. Knip dan de uitgekamde wortels terug tot bijna aan de overgebleven wortelkluit.
Plaats het gaasje op het afwatergat van de bonsaipot en steek een bevesDgingsdraad met een
dwarsdraad als anker onder de pot door het gat. Plaats dan een laagje grond op de bodem, de dikte
van de laag hangt af van de hoogte van de wortelkluit. Pas de plant in de bonsaipot en controleer of
de boom niet te hoog of te laag in de pot staat. Vul eventueel grond bij of haal wat weg. Plaats dan de
boom in de pot, vul de zijkanten aan met grond. Zet daarna de boom lichtjes vast met de draad om
schudden en uitwaaien te voorkomen. De boom kan nu rusDg bijkomen en verder gaan groeien. Als
de boom in (of vlak voor) de winter verpot wordt, stel deze dan niet bloot aan vorst maar geef hem
een koele lichte plaats. VerpoRe bonsai zijn relaDef kwetsbaar, benevel de boom zoveel mogelijk in
de weken na het verpoRen om de verdamping te ondersteunen en plaats de boom op een beschuRe
plaats, alleen in de ochtendzon, zeker niet de gehele dag in de felle zon en wind.
Bij de starterset ziRen ook wat blokjes bio gold. Bio gold is een hele goede Japanse bemesDng voor
bonsai. Er ziRen genoeg blokjes bijgevoegd om 1 ronde bemesDng voor deze boom te doen
gedurende 8 weken. U drukt deze blokjes verdeeld over de oppervlakte in de grond, door
temperatuur en vocht geven deze blokjes gedurende 8 weken hun voeding af aan de bonsai.
De volgorde van alle werkzaamheden mag enigszins afwijken. Zo kan men eerst grof bedraden, dat
wil zeggen eerst de hoofdtak en na verpo\ng in detail bedraden. Het snoeien kan ook op andere
momenten van het traject.

Op deze site staat ook veel informaDe over het verzorgen van uw bonsai: www.bonsaiempire.nl
En komt gerust eens langs in de studio en kwekerij:
www.deshimabonsai.nl

Veel succes!

