Verpotten.
Hoe vaak?
Het hangt niet alleen af van de boomsoort hoe vaak en wanneer er verpot moet worden,
maar ook van de grootte van de pot, de gezondheid van de boom en zijn leeftijd. In
regel moet er één keer om de 2 à 3 jaar verpot worden in de vroege lente. Controleer
echter eerst het wortelstelsel van de boom om te bepalen of het ook echt nodig is. Je
moet pas verpotten wanneer de wortels rond de kluit groeien omdat er geen ruimte meer
is in de pot of wanneer de plant zichzelf omhoog duwt in de pot.

Wanneer?
Voor de meeste bomen is de beste periode voor het verpotten vlak voordat de boom in
de lente gaat uitlopen (bij pinussen wanneer de knoppen beginnen te zwellen en bij
azalea pas na de bloei). Op die manier beperk je de schade, die veroorzaakt wordt door
het verpotten tot een minimum omdat de boom nog geen volledig bladerdek hoeft te
onderhouden. Eventuele beschadigingen worden dan ook meteen gerepareerd wanneer
de boom begint aan zijn lentegroei.

Het grondmengsel.
Het gebruik van de juiste grondmix is heel belangrijk en ook hier zijn er weer ontelbare
meningen over wat een ideale combinatie is.
Algemeen kunnen we stellen dat naaldachtigen het beste gedijen in een luchtige
grondmix die het water goed doorlaat en loofbomen prefereren een grondmix die wat
voedzamer is.

Grondsoorten :

● Akadama is een unieke en luchtige Japanse
kleisoort die heel veel gebruikt wordt voor bonsai.
Beschikbaar in verschillende korrelgrootte
(afhankelijk van de grootte van de pot). Kan puur
(100% akadama) gebruikt worden voor loofbomen.

● Kiryu bestaat uit kleine steentjes (extra goed
waterdoorlaatbaar) en wordt gebruikt als onderste
drainagelaagje in de pot of in combinatie met
akadama. Voor taxus en juniperus 1/3 kiryu en 2/3
akadama en voor pinus ½ kiryu en ½ akadama.

● Lightstone bestaat uit lavakorrels, die gebruikt worden voor de onderste laag in
de bonsaipot gezien de goede drainage.

● Verder kan je ook gebruik maken
van Kanuma gele korrels) dat heel goed
geschikt is voor zuurminnende planten
zoals Azalea’s.

● Keto is een zwarte kleisoort zware
moerasgrond) die gebruikt wordt om een dam
te maken (bvb bij een aanplanting van een bos
op een platte steen).

● Bims is een kleikorrel, afkomstig uit
Duitsland die eventueel kan gebruikt worden
als onderste drainagelaag in de pot. Wel
meer de neiging om na verloop van tijd aan te
koeken zodat de drainagecapaciteit afneemt
waardoor er wortelrot kan ontstaan.

● Potgrond die speciaal voor bonsai werd samengesteld, maar eerder af te raden
omdat hij aankoekt met slechte afwatering als gevolg.

Hoe?
Alvorens te beginnen laat je de plant eerst wat opdrogen omdat dit veel gemakkelijker
werkt.

Zorg ervoor dat je het juiste gereedschap hebt om je
boom te verpotten; een wortelhaak, wortelschaar,
draadtang en een eetstokje.

Vaak zijn de bomen vastgezet in de pot waar ze in zijn
geplant -> in dat geval, knip de spandraad onderaan de
pot door.

Haal de boom voorzichtig uit de bestaande pot
zodat het wortelstelsel geheel intact blijft. Zit de
boom vast in de schaal, dan kan een wortelhaak
goed van pas komen.

Haal het zand en de oude grond voorzichtig tussen de
wortels weg met een wortelhaak (liefst met 1 tand) of

een eetstokje zonder de wortels te zwaar te beschadigen.
Bij het verpotten van naaldbomen is het noodzakelijk om niet al de grond uit de kluit te
verwijderen om de bodemflora te behouden (mucocchiza = vorm van witte schimmel die
de boom nodig heeft).

Snoei de dikke hoofdwortels die recht naar beneden
groeien met een wortelschaar zodat er een krans
van fijne haarwortels ontstaat (enkel de fijne wortels
nemen de voedingsstoffen op). Op deze manier
ontwikkelt de boom een mooiere wortelhals. Verder
mogen alle te lange wortels ook worden gesnoeid
zodat de wortelkluit past in de gekozen schaal.

Voorzie de nieuwe pot van een plastieken
rooster over de drainagegaten (vastmaken
met een stukje draad) en voorzie reeds de
steundraden om de plant achteraf vast te
zetten in de pot.

De onderlaag van de pot (ongeveer 1/5 van de pot) mag bestaan uit kiryu om te zorgen
voor een goede afwatering en beluchting.

Bovenop deze laag komt dan de voorbereide grondmix (in
een torentje).

Plaats de boom nu in de pot en duw hem
naar beneden in de juiste positie (wortelvoet
mooi zichtbaar, juiste helling en juiste
voorkant) en maak hem goed vast met de
spandraden zodat hij niet meer kan
verschuiven in de pot.

Vul de pot nu verder op met de grondmix.

Gebruik je eetstokje om de grond rondom de wortels te
krijgen, ervoor zorgend dat alle luchtplekken worden
opgevuld tussen de wortels.

Begiet de boom overvloedig totdat er klaar water onder uit
de pot stroomt.

En dan?

Plaats de boom minstens 2 maanden in de schaduw, uit de wind en beschut tegen
eventuele vrieskou en let er goed op dat de boom niet uitdroogt nu hij minder wortels
heeft. De boom hoeft ook gedurende een 3-tal maanden niet bemest te worden.

Potkeuze.
Algemeen.
Voor bonsaibomen worden speciale potten en schalen gemaakt. In de meeste gevallen
worden deze potten vanuit Azië geïmporteerd. Algemeen genomen zijn de Japanse
potten van de beste kwaliteit, maar ze zijn dan ook vaak een stuk duurder dan de
Chinese potten, waarvan de kwaliteit echter steeds beter wordt.
Omdat een bonsai pas volledig tot zijn recht komt in de juiste pot, is het aan te raden om
voldoende aandacht te besteden aan de uiteindelijke keuze van de pot.
De potten worden gemaakt van hoogwaardige klei en gebakken op hoge temperaturen
zodat ze meestal vorstbestendig zijn.
De bomen die nog volop in ontwikkeling zijn en nog niet helemaal gevormd zijn, worden
vaak in relatief grote potten geplaatst om zo te zorgen voor een gezonde groei. Bomen
worden nooit ineens in een kleine pot gezet, want dat zouden ze dikwijls niet overleven.
Het is dus belangrijk om de boom steeds te laten wennen aan kleinere potten. Bij elke
verpotting moeten de hoofdwortels dan ook verder worden teruggesnoeid.

Basisregels.
In theorie zijn er diverse zaken waar rekening mee moet gehouden worden om de juiste
pot te vinden voor je bonsai (deze regels zijn niet allesbepalend, maar eerder een
leidraad), zoals o.a.:
1. Voor naaldbomen (coniferen, dennen en sparren) gebruiken we ongeglazuurde
potten, terwijl we voor loofbomen geglazuurde potten gebruiken (uitzondering :
shohinpotten, waar vaak geglazuurde potten worden gebruikt en voor larix en azalea
wordt vaak gekozen voor mat geglazuurde potten).

2. De hoogte van de pot is in principe maximaal 1 à 1,5 keer
de dikte van de stam.

3. De pot moet iets breder zijn dan 2/3 van de hoogte van
de boom.

4. Bij bomen die breder zijn dan hoog,
geldt dat de pot breder dan 2/3 van
de breedte van de boom moet zijn.

5. De diepte van de pot moet een beetje kleiner zijn dan
de afstand tussen de 2 uiterste takken van de boom.

6. Bij hoge, slanke en rechtopgaande bomen past dan
weer een pot die een stuk groter is dan de breedte van
de takken.

7. De cascade- en de
semi cascadestijl vormt
een uitzondering wat

betreft de diepte van de pot. Deze bomen worden in een hoge pot geplaatst.

8. De pot moet ook aangepast zijn aan de stijl van de
boom. Zware, mannelijke en robuuste bomen worden
geplant in een mannelijke robuuste pot om het geheel te
benadrukken.

Elegante, vrouwelijke bomen komen dan weer meer tot hun
recht in een rondere, sierlijke, vrouwelijke pot.

9. Bosbeplantingen zijn het mooiste wanneer een lage
ruime schaal wordt gebruikt.

De uiteindelijke keuze van de pot is vaak een gevoelskwestie (persoonlijke smaak), een
eigen aanvoelen van wat het mooiste resultaat geeft. De pot moet de boom
ondersteunen en 1 geheel vormen met de boom (cfr schilderij en kader). Denk ook
steeds aan de gezondheid van de boom!

Vorm en kleur.
De kleur en de vorm van een pot zijn heel belangrijk. Er zijn geglazuurde en
ongeglazuurde potten in allerlei kleuren en vormen verkrijgbaar. De opvallendste kleur
van de boom is meestal bepalend voor de kleur van de pot. Dit kan de kleur van de stam
zijn of van de bladeren, maar ook eventueel de herfstkleuren of de kleur van de
bloesems.
Een aantal tips:
● Donkergroen en donkerblauw: passen mooi bij bomen met een overheersende
kleur zoals oranje, geel, roze of rood.
● Grijs of gebroken wit: bomen met een overheersende blauwe kleur. Ook mooi
voor bladverliezende bomen met een lichte stamkleur.
● Bruin en ongeglazuurd: coniferen en naaldachtigen.
● Gebruik geen porceleinen potten (laten geen lucht door) en zorg ervoor dat het
geheel niet kitcherig overkomt..
Let er wel op dat de pot niet té veel opvalt zodat alle aandacht naar de pot gaat.
De vorm van de pot is ook belangrijk, al zijn hier geen directe regels aan verbonden.
Het kiezen van de juiste pot komt dikwijls aan op smaak.
Zorg wel voor potten met een goede afwatering: er moet minstens één gat in zitten.
Tip: wanneer je een pot wil aankopen, neem dan je plant mee en vergelijk verschillende
potten met mekaar en kies dan de meest geschikte pot.

Wat maakt een pot waardevol (duur)?

* De herkomst van de pot (bvb Tokonamepotten).
* De naam en de bekendheid van de maker.
* Zeldzaamheid (antieken potten), soort klei, patina,…
* Ouderdom van de pot (met de jaren een mooiere patina).
* De dikte van de pot (hoe dunner, hoe duurder gezien meer kans op breuken tijdens
het bakken).
* Afwerking en details van de pot (oa de voetjes van de pot).
* Handgeschilderde decoratie + detail van de decoratie (door een kunstenaar of aan de
lopende band).
* De mate van verfijning bij de afwerking.
* Maatwerk of bandwerk.
* Aanwezigheid van naam of stempel in de pot.
* Collectors item?
* Toestand van de pot (moet in perfecte staat zijn).

Waarop letten bij de aankoop van een pot?
* De pot moet volledig intact zijn (controleer op scheurtjes, hoekjes af,…).
* Koop enkel wat je zelf mooi vindt.
* Koop enkel vorstvrije potten voor buitenbonsai (nooit 100% garantie dat hij niet kapot
vriest).
* Een dure pot is niet altijd ook een goede pot.

Compositie.
Wanneer je een geschikte pot gevonden hebt, is het ook heel belangrijk om de boom er
op de juiste manier in te plaatsen.

Bij vierkante, ronde en veelhoekige potten moet de boom net iets uit het midden geplant
worden.
Bij ovale en rechthoekige potten moet je de boom iets uit het midden in het achterste
gedeelte van de pot planten (gezien vanaf de voorkant).

Onderhoud van een pot.
Regelmatig inwrijven met een natuurlijke olie (ideaal hiervoor zijn oa amandelolie en
camelia-olie).
Laat je potten gewoon buiten staan -> bij vervuiling, gewoon proper maken met
regenwater.
Niet reinigen met producten die de poriën vullen -> de pot moet kunnen blijven ademen.
Bij kalkaanslag kun je schoonmaakazijn gebruiken of het schoonmaakblokje om je
materiaal mee te reinigen. Wel opletten dat je de patina van de pot niet verwijdert.
Geglazuurde potten kunnen met de jaren matter worden. Je hoeft deze niet speciaal te
behandelen.
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