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 Koeda  
Pretoria Bonsai Kai 

Die firma waar ek werk hou so 

vier of vyf keer per jaar ’n golf 

dag vir die personeel. Ek speel 

graag op die geleenthede en het 

selfs my eie stokke en sak, 

skoene ens. Dit is egter die 

enigste golf wat ek deur die jaar 

speel so jy kan dink wat die 

kwaliteit van my golf 

is….VROT! Die drie kollegas 

wat gewoonlik saam met my in 

’n span is, speel nie veel beter 

nie. Ons is dus meer gereeld aan 

balle soek en meer in die rof as 

op die skoonveld. En ons kom 

omtrent altyd laaste van al die 

spanne.  

MAAR, ons geniet die dag 

verskriklik. Ons lag en terg en 

spot en het regtig pret. Ons gee 

nie om dat ons laaste kom nie. Ek 

besef ook dat met die min speel 

en niks oefen nie ek nooit my 

golf sal verbeter nie. Ek weet ook 

dat die spanne wat meer ernstig 

is oor hulle golf en regtig probeer 

goed doen en probeer wen, dit 

net soveel (dalk meer) as ek ge-

niet. 

In bonsai is daar ook ‘vlakke’ 

van mense wat die kuns beoefen. 

Daar is die wat nie baie aandag 

en tyd aan hul bome gee nie en 

dus nooit baie sal verbeter nie. 

Daar is die wat baie ernstig is en 

pragbome het en streef om 

‘meesters’ te word. Elkeen 

bepaal self die erns waarmee hy 

sy kuns of stokperdjie wil doen.  

Wat ek wel dink, is dat elkeen 

op sy eie vlak dit terdeë kan ge-

niet. My golf sal nooit verbeter, 

maar my bonsai verbeter want ek 

woon vergaderings, BRAT en 

selfs konvensies by. Ek het egter 

nie die ambisie om ’n meester te 

word nie maar glo dat ek net 

soveel satisfaksie uit my bome 

kry as iemand wat dit meer ern-

stig beoefen. Geniet jou bome op 

jou vlak! 

Enige idees, ar�kels of terug-

voering rakende die nuusbrief 

kan gegee word aan Jaco Kriek 

by: 

jaco.kriek@aurecongroup.com  

The word Koeda is Japanese and means: ‘Graceful branch’. It is pronounced Ko-eda. 

Bonsai should be the four letter F word -   

FUNN.   -  Tommy Ramiah. 



Bladsy 2 

Briewe Bus    /  Vra is Vry 

In die vorige uitgawe het ’n lid ’n vraag gevra oor ’n Huilboerboon wat 

teen laat Mei nuwe blare gemaak het en gevra of dit normaal is. 
Onder is ’n antwoord wat van 

Daan du Toit ontvang is: 
 

 Jaco 

 

Ek het dieselfde probleem 

met Huilboerboon bome 

gehad. 

 

Ek het ’n groot Huilboer-

boon boom in die tuin en 

onder andere ’n redelik ou een as bonsai. 

 

As ’n reël verblaar die boom oor ’n baie kort periode om en by September waarna dit 

dadelik weer nuwe blare uitstoot. 

 

So uit die bloute (en seisoen) het beide die groot boom in die tuin en die een as bonsai 

laat Maart vanjaar blare afgegooi en nuwe blare gestoot. Presies soos jaarliks in Septem-

ber. 

 

Groete 

 

Daan du Toit 

 
 
 
 
 
 
 
DANKIE !! 
 
’n Woord van dank aan elke lid wat die afgelope ses jaar bygedra het d.m.v artikels, ondersteuning, 

kommentaar, kritiek, demonstrasies, tip of the month ens. dat die Koeda sy 40ste uitgawe kon haal. 

Sonder julle sou die Koeda nie bestaan nie.  
 
Jaco 

 

 



Bladsy 3 

Briewe Bus    /   Vra is Vry 

 The following was received (via Org) from Mike Shute of Port Elizabeth. 
 
Lava Rock Bonsai 
 
This is not a fertilizer but compounded mineral elements over 70 in total that 

supersede ALL compost mixes including cow dung, horse manure disguised in 

lots of so called composts and especially chicken litter. 
 
Heart Nursery in Cape Town has not used anything but lava rock and dust and in two years had had on-

ly a handful of returns which were caused by neglect or acid burn. They have discarded all other prod-

ucts. 
 
Consider all animal waste products who eat poor food / fodder as well as chicken litter that is full of 

hormones and drugs. The end result is a mix that will double or treble bugs growth cycles and because 

of the huge salt content causes the root of our bonsai to stop taking up any nutrients and they will die 

off or sulk until the next repot. 
 
I was a supporter of Bounce Back and initially the results were good but later on I noticed no or very 

little response. Now I know why. 
 
Consider what these animals are eating and poor mineral content going in and even less coming out, so 

how can we expect otherwise? Plus, if you do use it, it is full of weeds or if sterilized, then the micro-
organisms are killed off. 
 
The way Rock dust works is that it is scoured by micro-organisms and their waste is released into the 

ground and results are brilliant. The mix (dust and rock) is 70% and 30% micro mix like worm castes. 

Do not use bark or similar mixes which have straw, as this creates an ideal breeding ground for rose 

beetles, crystal beetle, chaff beetle and the various weevils and ants and with Bounce Back double the 

breeding cycle.  
 
A major factor with this product is that there is no nitrogen which will create large gaps between inter-

nodes like you might experience with SeaGrow, however just through natural processes nitrogen will be 

formed. 
 
Sprinkle a thin dusting of lava dust on the ground of your trees, lightly rake it in and a light watering of 

worm tee or some micro liquid fertilizer. 
 
For compost making add 25 litres per 800dm². As there are composts out there that are made in the tra-

ditional way, they will be improved upon and people will be over the moon with the results.  
 
Cost: 2.5 litre (± 2.5 kg) - R50.00 
 25 litre (± 25 kg) - R150.00 
 1 ton—R2600.00 
All ex warehouse PE. 
 
Contact Mike Shute 084 329 7340 
 
Email : mike.shute@yahoo.co.uk 
                                                    



Bladsy 4 

’n Denke oor bome sonder blare   -   deur Dr Pieter Loubser 

‘n Denke oor bome sonder blare 

                                                Binne-in bonsai 

Die skrywe is omdat dit winter is. Dit is nog nie vanjaar ‘n be-

sonder koue een nie en dit is in pas met die idee dat ons besig 

is om aardverwarming met al die verwarrende en ernstige ge-

volge daarvan, te beleef en bes moontlik veroorsaak het.  Maar 

ek kon oplaas kyk binne-in my blaarlose bome (weer ‘n keer, 

jammer as dit eentonig klink, maar dit is intens belangrik vir 

my).  Ek kon sien of my takrangskikkings en verdigting ge-
werk het die afgelope paar jaar en hoe dit tans lyk.  En die 

naakbeelde is sprekend.  Jarod Kintz [Xazaqazax (glo my aan-

gaande die spelling)] maak ‘n toepaslike opmerking wanneer hy sê dat “daar ‘n identiese tweeling is, die 

een met geld en die ander een daarsonder.  Watter een is die aantreklikste vir vroue?  Presies – die een 

wat nakend is”. 
 
Ek terg met bogenoemde aanhaling. Maar terug na die oorspronklike onderwerp, my bonsai. Die bin-

nestes is ontbloot en is aangrypend mooi en/of nie so mooi nie.  
 
Ek gaan ietwat later (na hierdie skrywe) my vye ook ontblaar en dan hul infrastruktuur waardeer en 

kritiseer en uitvind wat weggesteek was die hele Somer, maar kyk gerus na die geleende fotos. 

 
Wat gebeur met al my knip en ontblaring?  Ek meng in en dan oordeel ek of ek iets kon “maak” met die 

stuk lewende materie om my wense te vul. Nogal veroordelend nê!  Die mens oorheers.  Rêrig? Soos in 

aardbewings, komete en sonne se bestaan en die immense grootte van alles om ons?  Is eie belang en eie 

bevrediging die oorheersing ter plaatse, of is dit net ‘n kleiner aspek wat ons sin gee 

 

Vervolg op bl 5 



Bladsy 5 

KLIPPE   -   deur Dr Pieter Loubser 

Waar pas jy dus in? ‘n Aanhaling sonder handtekening lui: “Ek is regtig ‘n geslote boek wat net stof op-

gaar aangesien ek niemand toelaat om my bladsye te lees nie”.  En Jean Paul Sartre meld in Nausea dat 

”mense wat in die samelewing bestaan, geleer het hoe om hulself te sien, in spieëls, soos wat hulle lyk 

vir hulle vriende”. Hy sê daarna: “Ek het nie vriende nie: is dit hoekom my vlees so nakend is?”  Wat 

bedoel hy? Dat al wat hy na buite uitbeeld, sy eie opinies, sienings, idees, konsepsies is sonder ander se 

aanplaksel en dogmas? En Toba Beta waarsku in “Master of Stupidity” om ”nie mense te oordeel weens 

hul klere nie. Eerder mag dit spontaan moontlik wees wanneer hulle nakend is.” Aanvaar jou medemens 

en sy/haar opinie en beveg of verdedig jou eie siening indien dit veskil, met redelike redenasie. En in 

kuns en filosofie is dit nie so maklik nie. “Nou blaf ek dalk by die verkeerde boom?”  Of wat?  
Kuns? Lees gerus by http://jorbon.tripod.com/niet01.html meer oor wat Nietzsche sê: “Kuns ondersteun 

lewe. Kuns is dit wat die lewe leefbaar maak en dus moontlik. Kuns is dit wat die lewe die moeite werd 

maak.”  Lê Nietzsche die “vinger op die wond” en is kuns dus “die vlieg in die salf “ of juis nie?  Skeel 

dit jou niks nie en is jy soos “die spul daar op Bergplaas wat  dassiesit?”  Carew Papritz sê in The Lega-

cy Letters: His Wife, His Children, His Final Gift dat “jy die een is wat eendag deur die beskermende 

vernis van wie  jy is, moet breek om nakend te raak en sterk te staan vir wat jy waarlik kan wees.”   
 
Is jy bang om die boom te snoei?  Is jy bang om die ontwerp binne-in die boom te soek?  Wil jy net 

voorgeskrewe reëls volg?  Dogmas volg?  Grigoris Deoudis beveel aan dat “vryheid beteken om naak te 

staan tydens elke oomblik, sonder verwagtinge, niks om te wen of verloor nie.  Die leë word dan vervul 

net om weer oombliklik leeggemaak te word. Die Absolute Vryheid is om elke paadjie te word op enige 

moment.” 
 
Maar  Edward R Murrow gee ons nadenke met sy opinie dat “meeste waarhede so naak is dat mense hul 

jammerkry en onder ‘n doek plaas, minstens ‘n bietjie.”  Is jy dalk bang vir wat jou boom gaan wys in 

die winter?  Dit hoort nie so te wees nie.  Winter is ‘n wonderlike tyd in die lewe van ‘n bonsai én die 

eienaar/skepper.  ‘n Spogtyd. En January Jones moedig ons aan met ”hoekom nie spog indien jy iets het 

om mee te spog nie?”  Sela.   

 

Vervolg op bl 6 



Bladsy 6 

KLIPPE  -   deur Dr Pieter Loubser 

Muhammad Ali (Float like a butterfly, sting like a bee) sê dat “dit nie grootpraat is indien jy dit kan rug-

steun nie” en Johnny Unitas bevestig dit as hy waarsku dat “ydelheid spog oor jouself is, maar selfver-

troue beteken dat jy glo dat jy die ding kan doen.” 
 
Brad Pitt (Amerikaanse akteur) vertel oor die mense in Missouri, waar hy vandaaan kom, dat “hulle nie 

praat oor wat hulle doen nie – hulle doen dit net. Indien hulle daaroor sou praat sou dit klink soos 

grootpraat.” 
 
En indien jou bonsai sonder blare nou éérs die merke van skade en oorlewing vertoon, wat dan?  Oor 

haarself en haar littekens troos Carly Simon (Amerikaanse sangeres) met “ek wil net met die litteken 

spog en nie bang wees om dit te wys nie!”  
 
Dan hoop ek dat my litteken nie so opvallend is as die een hieronder nie.  En toegroei is onwaarskynlik. 

Dit is ‘n onbegonne taak om bome uit te grawe en terug te snoei sonder om merke te laat. Dit is hóé jy 

die merke (littekens) hanteer en aanbied in die uitstalboom wat traak. Hierdie saak is nogal belangrik.  

Jy sal bitter min bonsai sien wat sonder snoeimerke is. Dit is so weens die feit dat ons nie klein en maer 

boompies vertoon nie. Ons spog, of probeer spog, met dik en ouer stamme. Hierdie bonsai gaan merke 

op die stamme en takke vertoon omdat ons die groter inisiële materiaal verklein het met snoei en dan 

praat ek nie eers van stamme wat 10 cm en dikker is nie.  Ek veralgemeen sommer met 10 cm, maar dit 

is om ‘n punt te maak.  Jy moet weet hoe om dit te hanteer en dit kan doen.  Dixie Waters tug met: ”daar 

is nie ‘n manier om iets wat gedoen is ongedaan te maak nie, of om ‘n naakte waarheid te verbloem 

nie.”  Hier word na twee sake verwys, naamlik die verlede en verbloeming. 
 
Ek wys twee snoeiwonde hieronder. Die een het ‘n aktiewe kambium en mag dalk êrens vorentoe 

toegroei indien die wond uitgehol word en die randte gedurig beseer word om herstel aan te moedig, 

plus nog ‘n paar ander tegnieke, alles te make met groei.  Hierdie is nie die tipe wond wat jy aan bonsai 

wil sien nie.  Dit moes in die eerste plek uitgehol gewees het of iets anders daarmee gedoen gewees het. 

 

Vervolg op bl 7 



Bladsy 7 

KLIPPE  -   deur Dr Pieter Loubser 

 

Die volgende wond lyk beter en kan met min verbeelding verder uitgehol word en interessant gemaak word, 

soos ook die een daarnaas. 

 

Die foto hieronder is nie van ‘n bonsai se wond nie, maar kan dien om te wys hoe met ‘n bietjie inisia�ef, ‘n 

mooi resultaat bereik kan word. 

Vervolg op bl 8 

 

 



Bladsy 8 

KLIPPE  -   deur Dr Pieter Loubser 

Kyk gerus ook na die volgende foto en oordeel hoe die kunstenaar ‘n natuurlikheid in die stam verbeeld 

het. 

Maar terug na die naakte gevolg.  Ek plaas twee fotos van een van my Celtisse naasmekaar.  U kan self 

oordeel. Santosh Kalwar vra in An Aphrodisiac : “Sal ek begeer om haar naak te sien?  Soos ‘n nakende 

boom.” 

Bietjie van die saak af, maar tog verwysend, moet ek sê dat ek seker is dat die eienaar van die volgende 

een vergeet het van die boom en waarmee hy/sy besig was.  Pasop vir so’n situasie. 
 
 
 
Laterig op ‘n Sondagaand  (soms) wyl ek die goed wat ek skryf 

nasien voor aanbieding vir publikasie, wonder ek waarmee ek 

besig is. Dit tref my dat ek dalk besig is met iets soos Blou 

Willem (op Maandae in Beeld) en Lood se Praatjies 

(Donderdae in Beeld).  Indien so, is dit per abuis. Ek weet nie 

wie hierdie vermelde twee here is nie.  Enige ooreenkomste is 

blote toeval, tong in die kies. 
 
Groete 
 

 Pieter LoubserPieter LoubserPieter LoubserPieter Loubser    

 

 

 



Bladsy 9 

Vergadering van 4 Julie 2015 

Antony shared some ideas with the meeting about one of his pas-

sions in bonsai, the Juniper. He also showed four Junipers in vari-

ous stages of development. Antony said that this time of the year he 

fertilizes his Junipers heavily, to get them ready for summer. He 

said that it is important to remove wire timeously, although if wire 

does cut slightly into the bark the marks will go away over time. 
 
Antony cuts longer shoots off when he designs a tree. Thereafter he 

plucks the foliage with a tweezer. The scene below was created by 

Antony and the ‘rocks’ are made from polystyrene and the pot  

from fiber glass. 

Tip of the month   - by Antony Smith 
 

 



Bladsy 10 

Vergadering van 4 Julie 2015 

 
                                                                                                                             

Die tema van die vergadering was Wortelontwikkeling by 

bonsai, en spesifiek die Akasia en Witstinkhout. Pieter du 

Plessis het die tema aangebied. Pieter het oor ’n klompie jare  

eksperimente (navorsing) gedoen en sy kennis wat hy opge-

doen het met ons gedeel. Hy het ’n aanbieding, wat hom ure 

moes neem om saam te stel, vir ons gewys en daarmee saam 

al sy ondervindings vertel. In Pieter se aanbieding is 126 

foto’s gebruik.  
 
Dit is egter onmoontlik om al die foto’s met hierdie verslag 

te gebruik en is daar slegs sommiges uitgekies. Die ver-

tellings van Pieter was ook so breedvoerig en word slegs 

hier en daar daarvan weergegee (die wat ek onthou want ek 

het nie goeie notas geneem nie). Pieter het ook baie dinge op 

die skerm demonstreer, soos om te wys waar hy snoei, wat 

dus nie hier gewys kan word nie (Sien hoekom jy self na die 

vergadering moet kom). 
 
Die dag was baie leersaam en inspirerend. 

Wortelontwikkeling 

Funksies van wortels 
 
• Anker boom in grond 
• Neem voedingstowwe op uit grond 
 
• Oppervlakwortels (Nebari) verraai die         

ouderdom van ’n boom 
 
• Voorbeelde van Nebari in die natuur word op 

die volgende bladsy getoon 



Bladsy 11 

Vergadering van 4 Julie 2015 

 

Vervolg op bl 12 

Links: Geen nebari 

by Akasia 



Bladsy 12 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                           

Vervolg op bl 13 

Nebari in bonsai gaan hand aan hand met “taper” 
van die stam. 

Toepassing op bonsai: 
 
• By bonsai moet ons ’n vlak wortelstelsel kry 

om in die pot te pas. 
• Nebari skep die indruk van ouderdom. 
 



Bladsy 13 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                            

Vervolg op bl 14 

Wortelontwikkeling by Akasia 
Toepassing op bonsai: 
 
• By bonsai moet ons ’n vlak wortelstelsel kry om in die pot te pas. 
• Nebari skep die indruk van ouderdom. 
 
Pieter begin meeste van sy Akasia (waarmee hy eksperimenteer) van saad. Omdat die saad 
’n baie harde dop het, skuur hy die saad op skuurpapier net totdat die buitelaag van die dop af 
is. Die saad kan dan water opneem en ontkiem. 

Pieter bedraad sommige van sy 

bome se wortels om dit in ’n meer 

horisontale vlak te kry vir 

toekomstig mooi nebari. 



Bladsy 14 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                            

Vervolg op bl 15 

Tegniek 1 
 

• Sny penwortel van saailing 
• Behou sywortels 
 
Pieter sê, dat sodra die saailing ’n bietjie gegroei het en darem bietjie sywortels gevorm het hy 
die plantjie uithaal en die penworteltjie afsny sodat daar darem ’n paar sywortels bokant die 
plek is waar hy afsny. Hy plant dan weer terug en die ‘plantjie’ maak dan sterk sywortels omdat 
die penwortel nie meer daar is nie. Partykeer maak die boom saam met die sywortels ’n nuwe 
penwortel, of dominante wortel, wat dan weer later afgesny moet word. 

Die grootste probleem by Akasia bonsai is dat die stam net bo die wortelvalk ‘reverse taper’ 
het. Pieter het met vier tegnieke gëeksperimenteer om die probleem op te los. Hulle word 
kortliks hieronder genoem. 

Bo links: ’n sailing voor die penwortel afgesny is en regs hoe die sywortels na ’n paar sei-
soene ontwikkel het. Let ook op na die nuwe dominante wortel (penwortel) wat weer gevorm 
het. 



Bladsy 15 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                           

Vervolg op bl 16 

Tegniek 2 
 

• Amputeer die penwortel van die boom 
 
Pieter wag ’n seisoen of twee sodat die saailing sterk is met genoegsame wortels. Hy haal die 
die sailing uit die grond en druk al die penwortel (met sommige sywortels) deur ’n waster. Daar 
moet indien moontlik so paar syworteljies aan die bokant van die waster wees. Die saailing 
word dan weer geplant. Omdat die boom nou groei en die stam en penwortel verdik, groei die 
penwortel dikker as die gaatjie van die waster en amputeer hy homself op die plek waar die 
waster is. Die sywortels aan die bokant van die waster word dominant en die deel van die wor-
telstelsel onder die waster gaan dood.  

Bo is voorbeelde van saailinge wat met ’n waster geamputeer is. Links: die waster om die 
wortel. Middel: hoe die boom se wortels gevorm het bo die waster en regs, die onderste deel 
onder die waster wat geamputeer is. Die waster het heeltemal geroes. 
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Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                           

Vervolg op bl 17 

Tegniek 2 

Onder is ’n boom wat met tegniek 2 geskep is. Let op die regterkantste foto hoe die verdikking 
van die stam ontwikkel het en dat daar geen ‘reverse taper’ is nie.  

Bo is ’n voorbeeld waar die waster nog gesien kan word. Die onderste geamputeerde deel het 
afgeval. Pieter sê dat op hierdie stadium hy dikwels die wortels bedraad om hulle in ’n meer 
horisontale vlak te kry vir toekomstige mooi nebari. 



Bladsy 17 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                            

Vervolg op bl 18 

Tegniek 3 

• Sny penwortel van saailing kort 
 
Sodra die saad ontkiem het en dit lyk of die eerste blaartjies begin vorm, haal Pieter hom uit 
die grond en sny die penwortel. Dit lyk amper onmoontlik dat die sailing sal aanhou groei 
maar Pieter sê dat hy groot sukses het. Die plantjie maak dan nuwe wortels, hoofsaaklik sy-
wortels en het geen ‘reverse taper’ nie. 



Bladsy 18 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                           

Vervolg op bl 19 

Tegniek 4 
• Amputeer penwortel van saailing  
 
Hierdie tegniek is baie soos tegniek 2 maar word gedoen wanner die sailing nog baie klein is 
of net ontkiem het. Pieter sit die penwortel deur die gaatjie van ’n waster of ’n gaatjie wat hy in 
’n stuk ‘Perspex’ geboor het. Hy plant dan weer en die penwortel amputeer dan dieselfde as 
tegniek 2. Daar vorm sywortels bokant die waster of ‘Perspex’. Daar is geen ‘reverse taper’ 
nie. 
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Vervolg op bl 20 

Celtis. Celtis Africana + Celtis sinensis = Basters 

Waar die Akasia ’n probleem het met ‘reverse taper’ en te min sywortels het, het die Celtis 
(Witstinkhout) ’n massa sywortels en min sterk wortels om ’n mooi nebari te maak! 

Die meeste Witstinkhout wat ons gebruik is eintlik basters. 

Celtis maak baie gou ’n klomp fyn wortels. Pieter sny dan die middel (penwortel af) en plant 
weer. 
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Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                            

Vervolg op bl 21 

Na ’n tyd van sterk groei haal Pieter die boom weer uit die grond en sny weer van die wortels 
af sodat daar ’n paar sterk wortels rondom die stam van die boom is. 

Pieter plant die boom op ’n teel sodat die wortels horisontaal groei vir toekomstige mooi nebari. 
Die proses gaan aan met plant uithaal, die wortels snoei en mooi plaas en na ’n seisoen weer 
herhaal. 



Bladsy 21 

Vergadering van 4 Julie 2015 

                                                                                                                            

♣ 

Pieter het toe ’n paar voorbeelde gewys van Celtis wat al goed gevorder het en wat hy in die 
tuin geplant het sodat die nebari sterk kan groei. Nou en dan haal hy hulle uit en snoei van die 
probleemwortels reg. 



Bladsy 22 

Inheemse Suider Afrikaanse bome geskik vir Bonsai—Akasia burkei 

Die genus Akasia bestaan uit ongeveer 1200 ver-

skillende spesies waarvan 128 in Afrika en 45 

soorte in Suidelike Afrika voorkom. Die 

Swartapiesdoring is in die natuur  gewoonlik ’n 

groot enkelstammige boom wat hoog vertak met ’n 

verspreide, naastenby ronde kroon. Die bome kom 

voor in laagliggende dele op graniet en sanderige 

grond. Hulle is redelik droogtebestand maar rypge-

voelig. Die bas van volgroeide bome het afwaartse 

splete met horisontale krake en ’n neiging om los 

flokkies te maak. 
 
Swartapiesdoringbome word met groot welslae as 

bonsai materiaal gebruik. Hoewel die boompies 

redelik stadig groei, verouder die stam redelik gou.  
 
Die blare verklein goed onder die regte behande-

ling en dorings is nie groot nie. Terugsterwing van 

takkies is nie ’n probleem nie. Die boompies 

reageer redelik goed na snoei deurdat hulle vinnig 

weer uitloop. Die takkies is geneig om nie die vorm 

na bedrading te hou nie en moet soms weer bedraad 

word en bedrading moet dikwels langer aan die tak-

kies gehou word. Die boompies het ’n lang leeftyd 

en sterf nie sommer nie. 
 
Die Akasia is geneig om op sy groeipunte uit te 

groei en weinig sytakke te maak. Sytakke vorm nie 

maklik op jonghout nie. Derhalwe moet nuwe groei 

eers toegelaat word om ten volle uit te groei voor-

dat dit teruggesnoei kan word. Jonghout moet dus 

eers ryp word sodat ogies kan ontwikkel. Om 

hierdie ogies te stimuleer moet takke soms toege-

laat word om langer te groei as wat nodig is. Om 

die boom te dwing om nuwe groei te gee kan die 

boompies gedurende Desember totaal ontblaar 

word.  
 
Om die internodes te verkort is dit nodig om soveel 

moontlik potas en fosfate in die bemestingsprogram 

te voeg. Die eienskap van potas is dat dit kort 

stewige groei tot gevolg het. Dit is ook uiters nood-

saaklik dat water tydens die aktiewe groeiperiode 

streng beheer moet word. Nadat die groei gevestig 

of ‘ryp’ is, kan normale hoeveelhede water gegee 

word. 
 
Om terugsterwing van takkies te voorkom moet die 

steeltjie van ’n afgesnyde internode aanbly. 

Die takkie moet anderkant die vorige ogie afgesny 

word. Dit verdroog later self tot by die nuwe ogie. 
 
Blaarverkleining moet in aanvang neem nadat die 

boom ten volle ontwikkel en gevorm is. Die 

saamgestelde blaar kan deurgesny word sodat die 

oorblywende deel so klein moontlik is. Die volgende 

stel blaartjies sal proporsioneel kleiner wees.  
 
Akasias het lang penwortels. Die penwortel kan oor 

twee tot vier seisoene verkort word of as die pen-

wortel al verhard het en daar is sywortels, kan die 

penwortel sondermeer afgeknip word. 
 
Akasia het buigsame stamme wat hulle uitstekend 

leen tot bedrading.  
 
Die Swartapiesdoring kan in ’n wye reeks erkende 

style gevorm word en is veral geskik vir die Pier -
neefstyl, Platkroonstyl en groepstyle van ge-
noemdes. Akasias is redelik aanpasbaar by ’n wye 

reeks grondsoorte. Die grondmengsel moet egter 

goed dreineer en vrugbaar wees.  
 
Die Swartapiesdoring groei geil en die bak kan dus 

groter as normaalweg wees. Potte in dowwe kleure 

pas goed. Die vorm van die potte gaan ten nouste 

saam met die styl van die boom. 
 
                                                                     ♣ 
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Port Elizabeth “dig”,  Julie 2015  -  deur Francois van As 

Die jaarlikse SABA “dig”, te Port Elizabeth, het vanjaar gedurende die naweek van 25 Julie 
plaasgevind.  Org en Francois (Pretoria Bonsai Kai) is Vrydagoggend vroeg uit Pretoria en het 
tot op Sasolburg gery waar ons ons voertuig by Deon Rynders, die voorsitter van die Vaal Bon-
sai Kai gelos het en verder saam met Deon, Gardion von Hörsten en Riaan van Eden gery het.  
Hulle is almal van die Vaal Bonsai Kai.  

Ons het ‘n voorspoedige rit gehad 
en was ongeveer 16:15 by ons 
eindbestemming. Soos verlede 
jaar, is ons na die Blue Water Bay 
Life Savers Club waar ons lede 
van die plaaslike klub en ander 
“diggers” ontmoet het. Robbie de 
Wit, voorsitter van die Eastern 
Province Bonsai Society, het ons 
ingelig oor die moets en moenies 
van die  “dig” die volgende dag.  
Hierna het ons vreedsaam om die 
braaivleisvuur deurgebring waarna 
ons na ons blyplek is. 
 
As gevolg van reën die Sa-
terdagoggend, het geen van die 

hulp wat vir ons gereël was, opgedaag nie.  Gelukkig kon ons genoeg hulp van die strate af werf.  
Die probleem hiermee was dat sommiges minder fluks was as ander. Hoewel ons voorbereid 

was op nat weer, het ons nie 
gedink daar sou 84mm reën 
val daardie Saterdag nie. Ten 
spyte van die reën, het ons 
tussen ons vyf, 50 bome 
gegrawe. Daar is hoofsaaklik 
Olienhout asook ‘n paar mooi 
Spekbome gegrawe. 
 
Saterdagaand is almal weer 
terug na die Blue Water Bay 
Life Savers Club waar na-
betragting gehou is. Org en 
Robbie het ook ‘n bespreking 
gelei waar van die plaaslike 
lede en enkele van die dag se 
bome bespreek is. Die aand is 
weer afgesluit met ‘n bring en 
braai. 
  
 
 

Vervolg op bl 24 
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Port Elizabeth “dig”,  Julie 2015  -  deur Francois van As 

Sondagoggend het ons 4 uur in die pad geval en was so teen 18:00 weer tuis. Omdat die wêreld 

so deurnat was, was dit nie nodig om die boompies eers vir ‘n paar dae in water te laat lê voor-

dat hulle in groeipotte geplant moes word nie. Hulle kon sommer dadelik geplant word, maar 

sommiges van ons was nie so gelukkig om nog ‘n paar dae verlof te hê om dit te doen nie.  Ek 

moes maar die daaropvolgende 

paar  middae na werk die takie 

verrig. Nou is dit vir die groot wag 

om te sien wanneer daardie eerste 

blaartjie sy verskyning gaan maak.  

Verlede jaar het ons dieselfde na-

week gaan grawe en die eerste 

blaartjies het hulle verskyning die 

tweede week van September ge-

maak.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Francois van AsFrancois van AsFrancois van AsFrancois van As    
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LEDEPROFIEL  -  ROLF WUEST 

As jy al ooit by die vergaderings ’n boom of 

plant met die ‘raffle’ gewen het, is die kans 

goed dat dit een was wat Rolf geskenk het. Hy 

het al baie keer ’n klomp materiaal vir die 

‘raffle’ geskenk. 
 
Rolf is oorspronklik van Switserland, voor hy ’n 

Suid-Afrikaner geword het. Rolf het ’n mooi 

storie oor sy koms hierheen. Hy vertel dat hy, 

toe hy so 27 jaar oud was, by sy suster kom kui-

er het wat toe hier gewoon het. Rolf het verlief 

geraak op “Sunny South Africa”. Na drie jaar is 

hy het egter sak en pak terug Switserland toe. 

Die dag toe hy op die lughawe in Switserland 

land, het dit katte en honde gereën. Die eerste 

oggend toe hy sy venster hortjies oopmaak, toe 

reën dit nog, en so ook die tweede oggend, en 

die derde , en vierde en en …… Op die 

negentiende oggend toe dit steeds reën, het Rolf 

vir hom ’n vliegkaartjie bespreek terug Suid- 
Afrika toe. En so woon hy nou al 37 jaar in 

“Sunny South Africa”. 
 
Rolf het al afgetree nadat hy eers as argitek 

praktiseer het en toe later meganiese inge-
nieurswese studeer het. Hy het afgetree in die 

beheer van die meganiese afdeling by Avitro-
mics, ’n firma wat spesialiseer in “Electronic 

warfare”. Rolf en sy vrou Nadene het ’n seun, 

wat al getroud is, en dogter wat altwee in 

Switserland woon. 
 
Rolf se belangstelling in bonsai het so sewe jaar 

gelede begin nadat hy die Pretoria Bonsai Kai 

se uitstalling by die Safari kwekery gesien het. 

Toevallig het Johan Nel daardie dag ’n demon-

strasie gelewer.  
 
Rolf het met sy eie klein boompies begin maar 

het sy eerste twee ‘regte’ bonsais gekoop by die  

Konvensie wat Pretoria Kai in 2009 aangebied 

het  ̶  een by oorlede Louis Nel en een by Erika 

Köhler. Hy het steeds altwee bome en altwee is 

baie mooi.  
 
Rolf sê (met ’n groot glimlag) hy raak met tye 

gefrustreerd met sy bome en sy onkunde in bon-

sai. Maar dan gaan speel hy golf en ervaar nog 

meer frustrasie op die golfbaan. Wanneer hy by 

die huis kom is sy frustrasie met sy bonsai  

 

minder. Hy sê dat hy so 118 plante waarvan so 5 

bonsai is, maar van wat op sy rakke gesien is, is dit 

nie waar nie. 
 
Rolf werk die graagste met Akasia, Ficus en Olien. 

Hy sê hulle kan ’n paar dwarsklappe en “hardship’ 

verduur. Hy het nie ’n gunsteling styl nie.  
 
Hy sê raad aan beginners, alhoewel hy dit nie altyd 

self doen nie, is om nie bang te wees nie. Doen 

dinge en leer uit jou foute. Rolf sê hy het die meeste 

van bonsai by Charles geleer. Hy het geweldig re-

spek vir Charles se insig en kennis. Charles kan 

eerlik sê wat hy van jou boom dink sonder om jou 

sleg te laat voel. 
 
Rolf is gelukkig met sy vordering in bonsai en kry 

bevrediging daaruit. Hy is ook gelukkig by die Kai. 

Hy sou graag 

meer 

werkswinkels 

wil hê by 

vergaderings 

waar die hele 

vergadering 

as werkswin-

kel ingerig 

word.   ♣ 
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TERUGVOERING OOR DEMONSTRASIE / WERKSWINKELBOME  

Gedurende die vergadering van 2 November 2012 het Org aan ’n Olienhout gewerk wat hy uitgegrawe 

het. Die onderste foto’s van die dag is geplaas in Koeda se sesde uitgawe 2012. Die foto links voor stil-

ering en die foto regs nadat Org die boom na ’n basiese raamwerk gesnoei het. 

 
 
Die foto onder is van dieselfde boom geneem op 28 Junie 2015, dus twee jaar en agt maande later. 
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Vergadering van 1 Augustus 2015 

 
 

Oom Edwin het sommer so paar ‘tips’ gegee. Hy sê eerstens dat hy ’n ver-

grootglas gebruik om sy bome baie goed te ondersoek vir verskuilde wurm-

pies en ander insekte of siektes. Edwin maak ook ’n mengsel van 1 teelepel 

‘sunlight liquid’ op 1 liter water aan wat hy in die oggende op sy bome spuit. 

Hy plant ook ‘Lavender’ en “Marigold’ plantjies in potjies wat hy dan tussen 

sy bonsai sit. Insekte hou nie van genoemde plante nie en bly dan weg. 
Dan maak Edwin ’n mengsel aan van een deel sampioen kompos, twee dele 

klippies, 2 eetlepels 2:3:2 ‘slow release’ kunsmis en bietjie koolstof. Hy krap 

dan bietjie van die bo-grond weg asook grond aan die kante van die bak. Hy 

plaas die mengsel waar hy ‘ou grond’ verwyder het. Dit help om die bome 

vogtig en koel te hou in hierdie droë tye en voed ook die bome. Die koolstof 

help veral vir bome wat hy nie hierdie jaar gaan oorplant nie want dit breek 

die weerstand af as ou bome nie kunsmis kan opneem nie. 

“Tip of the month”   - deur Edwin Morgenrood 
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Vergadering van 1 Augustus 2015 

Die tema van die vergadering was groepaanplantings. Hannes Fritz 

het die dag aangebied. Hannes sê dat daar vir hom ’n verskil is tus-

sen woude en groepe. ’n Woud is wanneer jy ver wegstaan en een 

woud sien sonder om regtig individuele bome raak te sien. ’n Woud 

is meer as 30 bome. Daar is nie ’n hoofboom wat uitstaan nie. Daar 

is ’n paar bome wat die hoofboom vorm. 
 
In ’n groep is daar ’n hoofboom. Die hoofboom het eers alleen 

gegroei en toe het daar later kleiner bome om hom begin groei, 

hetsy uit sy wortels of uit saad wat deur die hoofboom versprei is. ’n 

Voorbeeld is as daar ’n groot Witstinkhout groei en voëltjies eet die 

vruggies en ‘saai’ die saadjies rondom die hoofboom. So vorm daar 

dan ’n groep bome naby mekaar met almal dieselfde eienskappe. 

Daar kan ook twee of drie groepe langs mekaar wees, elk met ’n 

hoofboom.  
 

Wanneer jy ’n groep skep moet jy besluit of jy naby die groep of ver van die groep staan. Dit sal bepaal 

waar jy jou hoofboom en kleiner bome plaas. Jy wil diepte skep. Die kuns is om in die klein spasie wat 

die bak bied diepte te skep deur die plasing van die bome. 
 
Hannes het met ’n klompie Witstinkhout bome wat aan Dave van Suikerbos Bonsai Kai behoort demon-

streer. Onder is die bome soos wat hulle saam in groot groeiskottels gegroei het. 
 
Die bak wat gebruik is, is van veselglas 

gemaak. Hannes plaas growwe kompos 

onder in die oop  dreineringsgate. Han-

nes sê dat ’n groeimedium baie persoon-

lik is en afhang van waar jy woon en 

hoeveel tyd jy het om nat te maak. Han-

nes kan slegs een keer per dag en wel 

laatmiddag of in die aand natmaak. Sy 

groeimedium moet dus die hele dag vog 

kan hou. Hy gebruik dieselfde mengsel 

vir al sy bome, maak nie saak wat se 

spesie nie. Hannes se groeimedium is 

50% dolomietgruis waarvan hy die 

meeste stof uitgesif het met 50% orga-

niese kompos. Hy sit ook ’n bietjie bees en hoendermis by asook so handvol beenmeel. As hy diep potte 

gebruik sal hy bietjie meer klippies gebruik vir beter dreinering. 
 
Hierdie mengsel het genoeg voeding sodat hy glad nie enige voeding hoef te gee die seisoen wat hy die 

boom verplant het nie. As hy vir 2 of 3 jaar die boom nie verplant nie, sal hy wel in die tweede seisoen 

voeding gee. As gevolg van die vreemde weer wat ons het, het een van die demonstrasiebome al 

uitgeloop. Hannes se twee helpers (van Suikerbos) het toe eers al die blare verwyder. Dit help die boom 

energie spaar terwyl hy nou uitgeplant is. Hannes plant gewoonlik eers so middel Augustus sy Witstink-

houtbome uit. 
 
’n Groep het gewoonlik net genoeg bome om te kan tel en moet ongelyke getalle wees. Meer as 30 bome 

maak nie meer saak of dit ongelyke getalle is nie. Jy mag wel twee bome gebruik maar dan moet hulle 

verskillende hoogtes wees.  
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Vergadering van 1 Augustus 2015 

Hannes het al die bome uitgehaal en omtrent twee derdes van elk se wortels afgesny. Vir groepe is dit 

die beste om jou bome spesiaal te kweek om in ’n groep te gebruik.  
 
Hannes begin sy groep deur die hoofboom te plaas. Hierdie is die ‘moederboom’ en al die ander bome 

moet by die hoofboom pas. Die hoofboom moet nooit in die middel van die bak staan nie. Die skepping 

moet nie simmetries wees nie. Hannes het sy hoofboom redelik aan die voorkant van die bak geplaas. 

Hannes sê dat jy moet werk met ’n verdwyningspunt. Als raak kleiner hoe verder jy kyk. Dink aan ’n 

laning bome. Die verste bome is net so groot soos die wat naby is maar lyk baie kleiner. Ook ’n pad 

waarin jy afkyk lyk of hy al nouer word al is hy dieselfde wydte.  
 
Dit is raadsaam om in ’n groep bome van dieselfde spesie te gebruik, of bome van dieselfde land of plek. 

Die groei eienskappe is dan dieselfde en versorging van jou groep is makliker. Die spasie tussen die 

bome moet nie dieselfde wees nie. Spasies moet varieer.  
 
Om bome naby mekaar te plant, kan die wortels aan die een kant omtrent heeltemal verwyder word. Wit-

stinkhout kan dit vat. 
 
Hannes sê dat groepe, cascade en literati, die moeilikste style is om te skep en toets werklik jou kunsas-

pekte.                                   ♣ 
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Snippets 

  Inspirasie uit die natuur 

Hierdie Kameeldoring is deur Diet von Broembsen by Sossusvlei in Namibië afgeneem. 

Is dit ’n goeie voorbeeld van ’n dubbelstam boom om in bonsai na te boots? 

 

 Our Environment 

Global warming!!! 
 

The Earth's atmosphere is made up of layers of gases, some 

of which are known as 'greenhouse gases'. They are predomi-

nantly natural gases which make up a "thermal blanket" over 

the earth, trapping enough heat in the atmosphere, and letting 

some of the rays go back out of the atmosphere into space. 

This keeps the earth at the correct temperature for humans, 

animals and plants to survive. 
The respiration of animals, volcanic eruptions and decaying 

plants discharge natural CO2 into the Earth's atmosphere, 

where it exists for about 100 years.  
It is eliminated from the atmosphere by plant photosynthesis and by dissolution in water (such as in the 

oceans). This natural carbon dioxide cycle keeps a balance in the amount of CO2 in our atmosphere. 

But human actions and behaviors can cause changes which upset this natural balance.  
When too many greenhouse gases are created, the "thermal blanket" thickens and too much heat is 

trapped in the Earth's atmosphere, increasing the overall average temperature  ̶  which has a number of 

devastating consequences. 
 
Plant a Tree  ̶  a single tree will absorb one ton of carbon dioxide over its lifetime. 
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Bonsai Kalender —  Deur Dr Francois van As 

Wat doen ons in September? 
Met die aanbreek van September kom die Lente en warmer  

weerstoestande.  Die meeste bladwisselende bome moes nou reeds uitge-

plant of herpot en die wortels teruggesnoei gewees het. Vir sommiges, 

byvoorbeeld Witstinkhout en die Akasias, moet ‘n mens verkieslik wag totdat 

hulle bot, maar herpot voordat die botsels oopgaan. Die meeste immergroen 

bome kan nog tot in vroeg September herpot word. Wildevye se wortels 

moet verkieslik nie gesnoei word voordat temperature verhoog nie. Blom-

plante soos Azaleas moet nie herpot of gesnoei word voordat die blomme 

afgeval het nie.  Jenewers kan ook nou herpot word alhoewel hulle ‘n langer 

herpotperiode het, tot diep in die Lente. Moet nooit boompies wat pas wor-

telsnoei en herpotting ondergaan het, te gou begin bemes nie, dit kan die 

pas gesnoeide wortels beskadig. Beskerm boompies wat herpot is teen die 

laaste koue wat mag voorkom. 
 

Hou bome wat bedraad is fyn dop, veral takke wat uitermatige groei toon.  Verwyder alle bedrading indien nodig 

en wees baie versigtig om nie die delikate nuwe groei te beskadig nie.    

Soos temperature verhoog neem groei toe en is dit nodig om watertoediening en voeding te verskerp. 
 

Wat doen ons in Oktober? 
Teen Oktober bevind ons ons in die tweede maand van die Lente en die warmer weer laat die boompies verseker 

vinniger groei. Onthou dat die beste manier om digte vertakking te verbeter opgesluit lê in voortgesette snoei.  

Groeipunte kan voortdurend uitgeknyp word, behalwe waar ‘n tak verleng moet word.  Wanneer uitloopsels begin 

verleng, kan hulle teruggesnoei word tot een paar blare, dit sal kompakte groei bevorder.  By naaldhoutboompies 

kan kerse tot tweederdes teruggeknyp word. 
 

Met al die nuwe groei en ‘n toename in watertoediening moet voeding nie agterweë bly nie. As jy vinniger groei in 

jong plante wil aanmoedig, gebruik ‘n produk met ‘n hoë stikstofinhoud, maar by die handhawing van meer ge-

vestigde bome, waar ons nie wil hê die blare moet vergroot nie, kan ‘n produk gebruik word wat weer hoër kalium 

en fosfor inhoude bevat met ‘n laer stikstofinhoud.   
 

Behandeling teen peste kan ook ‘n aanvang neem aangesien skadelike insekte en swamsiektes hulle verskyning 

kan maak. 

The individual opinions expressed in this issue are not necessarily those of the Pretoria Bonsai Kai. 

 

Hoe lyk Pretoria se klimaat hierdie tyd van die jaar? 
 
Pretoria het ‘n gematigde savanne (grasvlakte) klimaat met warm, nat somers en droë winters.  Van 
Mei tot September reën dit selde en wanneer wel, is dit maar min. 

Maand 

Gemiddelde 
maksimum 

temperatuur     
(°C) 

Gemiddelde 
minimum tem-
peratuur (°C) 

Gemiddelde 
ure sonskyn 

per dag 

Gemiddelde 
aantal dae 

neerslag per 
maand 

Gemiddelde 
mm neerslag 
per maand 

September 26 12 10 3 6-30mm 

Oktober 27 14 9 9 61-100mm 

Bron: http://www.whatstheweatherlike.org/southafrica/pretoria.htm 


