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Nieuwe Workshops 

in het najaar! 

 

In deze nieuwsbrief 

informatie over:  

> Ontdoen van draad 

> Nieuwe workshops 

> Ziekten en plagen 

> Soorten: de jeneverbes 

 
Agenda 

19 november 2022: 

Werken aan je Bonsai 

Werkmiddag voor “oud-
gediende” 

 

26 november 2022: 

Workshop Larix 
vormen 

Startworkshop voor 
nieuwkomers 

27 november 2022: 

Workshop coniferen 
vormen 

Startworkshop voor 
nieuwkomers 

Nieuwsbrief 
Pas op het draad!  
Watergift is in deze tijd van het jaar een 
van de belangrijkste bezigheden. Andere 
actieveiten liggen een beetje stil. 
Hoewel, bomen die met draad gestileerd 
zijn verdienen aandacht.  
 
Bomen investeren de deze periode (late 
zomer en begin herfst) in diktegroei. Wat 
betekent dat bonsai die met draad zijn gestileerd in de gaten gehouden 
moeten worden.  
 

Stukje bij beetje  

Het draad bij bonsai wil je zo lang mogelijk 
laten zitten, zodat takken door het nieuwe 
laagje hout zich in de gebogen stand kunnen 
zetten. Maar wacht je te lang, dan kan het 
draad gaan ingroeien.  Dat leidt tot lelijke 
wonden. Daarnaast is het ingegroeide draad 
moelijker te verwijderen. Dus verwijder het 
op tijd. 

 
Gebruik bij het verwijderen van draad een draadtang met stompe 
punten. De tang zet je tegen het hout en je knipt het draad bij elke 
winding door. Zo verwijder je stukje bij beetje het draad.   
 

Voorkom beschadigingen 
Knippen is beter dan afwikkelen. Wanneer 
je het draad van de tak zou afwikkelen, 
kun je de bast onnodig beschadigen. Ook 
kun je nieuwe kwetsbare knopjes op 
takken makkelijker beschadigen.  
 
Is het draad toch ingegroeid, dan moet je 
nog voorzichter zijn. Knip het draad in nog 
kleinere stukjes. Zijn er toch 
beschadigingen aan de stam dek deze dan 
af met wondpasta.   
 

Opnieuw bedraden  

De bast van loofbomen is in de regel kwetsbaarder dan die van 
naaldbomen. Beschadigingen bij naaldbomen zijn minder erg. Door de 
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Neem contact 

met ons op als je 

vragen hebt. 

 
 

Rolf en Michel  

 

 

Telefoon 

06-47764546 (Michel) 

E-mailadres 

Mvdhoeven@gmail.com 

Rolf.hetterschijt@ziggo.nl 

 

Website 

www.bonsailovers.nl 

 

 

 

 
Rolf en Michel zijn 

Ni Yujin Bonsai. 

We vinden het leuk om onze 

kennis te delen. Dit doen we 

veelal gratis of kostendekkend. 

We hebben geen commerciële 

insteek.  

 

We zijn al een flink aantal jaar 
met bonsai bezig. Voor ons is 

bonsai nog steeds een passie. 

En die passie dragen we graag 

uit.  

Veel van ons materiaal komt 

uit Nederlandse bossen, dat we 

met vergunning uitgraven en 

opkweken in onze tuin.  

 

vaak ruwe bast vallen wonden na een aantal groeiseizoenen niet meer 
zo op. Bij loofbomen blijven deze vaak wel zichtbaar.   

Zijn de takken nog niet gezet; veren ze terug na het verwijderen en 
blijven ze niet in de gewenste stand staan, dan is opnieuw bedraden 
noodzakelijk. Wanneer het even kan, probeer dan het draad de 
tegenovergestelde richting (ten opzichte van het verwijderde draad)  te 
winden . Zo versterk je de sporen van ingesneden draad niet.  

 

 

Bijeenkomsten  

Workshops voor beginners  
In november zijn er twee workshops voor beginners 
en een werkmiddag voor oud-gedienden (voor 
diegene die al eerder een workshop hebben 
gevolgd).  
 
De twee workshops zijn identiek. Alleen is het 
uitgangsmateraal anders. Er is één workshop met Larix als 
startmateriaal en één workshop met coniferen als 
uitgangsmateriaal.  
 
Tijdens beide workshops krijg je een prebonsai die onder 
begeleiding gaat vormen.  

 
Na de workshop: 
- Weet je wat een bonsai is;  
- Ken je de verschillende stijlen in 
bonsai; 
- Heb je kennis gemaakt met 
verschillende technieken om bonsai 
te creëren; 
- Weet je hoe je een boom moet 
bedraden om het tot een bonsai te 
vormen; 

mailto:Mvdhoeven@gmail.com
mailto:Rolf.hetterschijt@ziggo.nl
http://www.bonsailovers.nl/


3 
 

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief geven 
we regelmatig uit om 
beginnende bonsai-isten 
op de hoogte te houden 
van wat er speelt rond 
bonsai en wat er van 
belang is in het seizoen om 
te doen aan je bonsai. Om 
zo een goede start te 
maken met deze 
fantastische hobby.   

 

Wil je deze nieuwsbrief liever 
niet ontvangen laat het even 
weten via de mail.  

mvdhoeven@gmail.com 

 

 
 

- Weet je hoe je een bonsai moet verzorgen (watergift, 
mesten en snoei); 
- Ga je naar huis met een bonsai. 
 
De workshop duurt zo’n 3 uur.  
 
Kosten: 80 euro 
Voor dit bedrag heb je een bonsai, het 
draad en kun je gebruikmaken van bonsaischaren 
en -tangen. Na cursus kun je altijd bij ons terecht 
voor vragen en advies. 
 
Wanneer:  
Larix workshop: zaterdag  26 november 2022: 12:30 u 
Coniferen workshop: zaterdag 27 november 2022: 12:30 u 
 
Waar:  
het verenigingsgebouw van ATV Utrecht 
Zuid, Oude Leisbosweg 15, Utrecht (navigatie: 
Olympus) 
 
Meedoen? Wil je meedoen met een van de twee workshops, 
geef je dan op voor één van deze data.  
Bel Michel: 06 4776 3536, of mail: mvdhoeven@gmail.com  
 

--- 

Werkmiddag voor ‘oud-

gedienden’ 
 
Heb je al eerder bij ons een workshop gevolgd, dan ben je 
van harte welkom om met je bonsai of andere materiaal 
mee te doen aan onze werkmiddag.  
 
We kijken met je naar je gestileerde bonsai en kijken naar de 
volgende stappen op weg naar een volwaardige bonsai.  
We helpen je bij het maken van esthetische keuzes, het 
bedraden en verpotten. Je kunt ook materiaal meenemen 
waar jezelf een bonsai van wilt vormen. Of misschien heb je 
bij een bonsai-kweker een bonsai gekocht waar je aan wilt 
werken. 
 

mailto:mvdhoeven@gmail.com
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Wanneer je interesse hebt om je bonsai-arsenaal uit te 
breiden, dan is er deze middag ook de mogelijkheid om in 
onze tuin pre-bonsai uitgraven. Het gaat om den, meidoorn, 
beuk en larix.  
 
Kosten: De bijeenkomst is gratis.  
Voor het uitgegraven bonsai zijn de kosten afhankelijk van de 
grootte van de boom en de soort.   
 
Wanneer:  
Zaterdag  19 november 2022: 12:30 u 
 
Waar: Utrecht, ATV tuinvereniging 
 
Meedoen? Laat even weten...  
Bel of app Michel: 06 4776 3536  
 

 

Ziekten en plagen 
 
Ziekten en plagen komen het hele groeiseizoen voor. Hier een paar tips 
hoe hier mee om te gaan.  

 
Mieren   
Het begint bij het signaleren dat er wat aan de hand is met je boom. Je 
bonsai van wat dichter bekijken, levert vaak al voldoende informatie 
op. Rupsen en luizen zijn vaak goed zichtbaar. Maar deze zitten soms 
goed verstopt, zeker als ze nog jong zijn is het niet altijd eenvoudig om 
ze te spotten. Zie je mieren in 
je boom, dan zitten er vrijwel 
zeker luizen in je bonsai. 
Mieren drinken de 
honingdauw die de luizen 
uitscheiden. Volg de mier en 
je vind de luis.  
 
Soms zijn plaagdieren minder 
goed zichtbaar, bijvoorbeeld 
als het gaat om tripsen, zeker 
wanneer die tussen de 
schubben van jeneverbesloof 
zitten. Ziet het loof er minder 
vitaal uit, check je bonsai dan even door een A4-tje onder een tak te 
houden en dan op de tak te tikken. Zie je donkere spikkels op je blad, 
veeg er dan over met je vinger. Zie je een streepje verschijnen dan zijn 
dat waarschijnlijk tripsen . 
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Wanneer een boom vitaal is zijn de meeste ziekten en plagen niet zo 
erg. Mest is cruciaal voor de vitaliteit van je bonsai.  
 

Bestrijden  
Rupsen met de hand verwijderen gaat prima. Zeker als je bonsai-
arsenaal nog niet zo groot is. Controleer wel regelmatig, want de eitjes 
komen niet allemaal tegelijk uit. 
Tegen luis kun gebruik maken van natuurlijke bestrijders als 
sluipwespen en de larve van lieveheersbeestjes. Deze zijn bij diverse 
aderessen online te koop en worden via de post verstuurd.  
Je kunt tegen luis ook gier trekken van brandnetel en hiermee je boom 
benevelen. Pluk een aantal brandnetels en doe deze een nacht in een 
emmer met water, zeef het water voor je het in de plantenspuit doet. 
Benevel de aangetaste boom. Houdt de benevelde boom uit de zon.  
Brandnetel gier helpt ook goed tegen schimmels en meeldauw.  
 

 

Soorten: De Jeneverbes  
 

In deze rubriek bespreken we steeds één soort boom of struik die 
geschikt is om als bonsai te houden en stileren.  
 

Deze keer de jeneverbes. 
Latijnse naam: Juniperus  
 

 
 
Verkrijgen:  
In elk tuincentrum zijn wel jeneverbessoorten te vinden. Deze zijn vaak 
wat klein, maar prima om mee te beginnen en de soort te verkennen.  
Boomkwekers hebben meestal grotere exemplaren. 
 
Uitgraven uit oudere tuinen. Vaak staan er bij boerderijen 
jeneverbessen in de tuin. Deze zijn ouder en hebben vaak al een 
interessante stamlijn. Dus trek de stoute schoenen aan en bel aan. 
Misschien is er een deal te maken. 



6 
 

Ondersoorten 
Ondersoorten die vaak gebuikt worden voor bonsai zijn: 
Juniperus Comunis 
Juniperus Chinenses 
Juniperus Sabina  
 

Stijlen: 
Voor veel stijlen is deze soort geschikt. Vaak wordt de moyogi 
/informeel recht opgaande stijl gebruikt. Maar half-cascade en 
windgestriemd zijn ook goed toe te passen. Daarnaast kan bij deze 
soort een groepsbeplanting van enkele bomen op een steen of rost 
heel goed.  
Minder vaak wordt de jeneverbes toegepast in een bosbeplanting.  
En ze zijn niet geschikt voor de bezemstijl. Deze stijl wordt eigenlijk 
alleen toegepast bij loofbomen.  

 
Voordelen: 
Fijn loof: door het fijn geschubde loof krijg je al snel een geloofwaardig 
beeld. Waar je bij den en loofbomen nog vaak meer moeite moet doen 
om het blad klein te krijgen om een goed uitziende bonsai te krijgen.  
Juniperus is makkelijk te bedraden; het buigen van takken gaat soepel 
en er kan vrij extreem gebogen worden.  
 

Waar moet ik letten bij deze soort: 
Watergift: Jeneverbessen halen ook een groot deel van hun vocht 
behoefte uit de lucht. Regelmatig benevelen vooral in de zomer, komt 
de vitaliteit ten goede.  
 
Juveniele groei: Wanneer je te drastisch snoeit, maakt de jeneverbes 
(juveniel) jong blad aan met stekels ter bescherming tegen vraat. Je wil 
juist het volwassen geschubde blad. Dus wees voorzichtig haal niet te 
veel loof in een keer weg.  
 
Haal regelmatig in de groeiperiode de eindpunten er uit, hierdoor 
ontstaat er compact loof.  
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