
 

 

Deze bonsai workshop voor beginners biedt u onder deskundige begeleiding de 
mogelijkheid een eigen bonsai te creëren. Had u altijd gedacht dat het houden van 

bonsai onmogelijk was, dan is dit je kans om het tegendeel te bewijzen. In deze 
workshop wordt de Japanse stijl en traditie gehanteerd en wordt er uitgegaan van een 

zgn. “nul-niveau” oftewel het beginnersniveau.  

Inhoud van de workshop: 

– Bonsai oorsprong en ontstaansgeschiedenis 
– Gebruik van de benodigd materiaal/gereedschap 

– Diverse basis bonsaistijlen en het creëren en bedraden van een bonsai 

– Uitleg bij de keuze van uitgangsmateriaal en hoe bonsai te verwerven 
– Uitleg vormen, bedraden, snoeien en nijpen 

– bewatering, bemesting en standplaats voor de bonsai 

De workshop duurt 3 uren van 10:00 uur tot 13:00 uur op zondagochtend 4 juni 2017. 
Indien dit uw eerste kennismaking is met bonsai, is het goed te weten dat u na de 

workshop in staat bent om uw bonsai te onderhouden.  

Kosten Bonsai workshop is € 85 euro. 
Wat krijg je hiervoor:  

1x Japanse Cipres boompje (hoogte ca 40cm); 
1x Japanse bonsai potje (potje wordt geleverd in diverse kleuren en vormen); 

1x preparatie, boompje wordt van te voren (begin april) door Andre in bonsaipotje 
geplaatst voordat de workshop begint; 

1x Japanse knipschaartje; 
1x Bonsai handleiding; 

benodigde draadmaterialen; 
1x kopje Japanse thee; 

3 uren les en bij het opgeven van een vervolg workshop 10% korting. 

 

 

 

Bonsai Workshop  
voor beginners 

 
De workshop zal verzorgd worden 

door André Han, André is sinds 1987 
begonnen met het vormen van 

bonsai. Om je een impressie te 
geven van zijn creaties deze is te 

zien via de website 
www.hankengai60.nl onder het 

kopje ‘Japanse-tuin’. 

De workshop wordt gehouden in de 

prachtige Japanse bamboe tuin 
‘Himitsu Take Niwa’ van Mark 

Sterke, Shin Tai ryu 
www.shintairyu.nl .  Het adres is 

Lanciersstraat 90, 5017 CH te 
Tilburg.   

 

http://www.hankengai60.nl/
http://www.shintairyu.nl/
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Japanse Cipres + Japanse knipschaartje = Bonsai Cipres Japonica 

Tijdens de workshop mag u gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en de 

aluminium draadmaterialen om uw bonsai te vormen. Tussentijds gaan we ook gezellig 
een kopje Japanse thee nuttigen.  

Inschrijving uiterlijk 28 februari 2017 en betaling uiterlijk 31 maart 2017. 

Voor inschrijving Bonsai workshop kunt u een bericht sturen aan 

hankengai60@gmail.com onder vermelding van ‘Bonsai workshop 2017’.  
 

Zodra uw inschrijving is ontvangen, ontvangt u van ons een factuur voor de betaling.  
Let op! zorg ervoor dat u de betaling op tijd doet, bij niet tijdig overmaken is uitsluiting 

van deelname van toepassing. 

 

Tokonoma bonsai opstelling in 2013 

Kamiza dojo Shin Tai Ryu 
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