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Les	  3:	  	  De	  basis	  methodes	  om	  jonge	  planten	  te	  vormen	  door	  bedrading(deel	  2)	  
Door	  Isamu	  Enomoto	  (officieel	  lector	  van	  de	  Japanse	  Satsuki	  Vereniging)	  
Deze	  serie	  van	  lessen	  gaat	  over	  unieke	  manieren	  die	  speciaal	  bedoeld	  zijn	  om	  satsuki	  bomen	  te	  
vormen	  in	  goed	  gestileerde	  bonsai	  met	  jonge	  planten	  als	  basis	  materiaal.	  
	  
Deze	  les	  vervolgt	  na	  les	  2	  met	  de	  introductie	  van	  basis	  methodes	  om	  bomen	  te	  vormen	  met	  draad.	  
Hij	  gebruikt	  2	  jaar	  oude	  planten	  van	  Suzu	  no	  homare	  en	  Yata	  no	  homare	  en	  legt	  uit	  hoe	  ze	  te	  
bedraden	  en	  te	  vormen	  aan	  de	  hand	  van	  wat	  foto’s.	  
Je	  kunt	  deze	  algemene	  technieken	  gebruiken	  als	  je	  je	  Satsuki	  bomen	  wilt	  vormen	  in	  de	  gewenste	  
bonsai.	  Bestudeer	  deze	  technieken	  met	  aandacht.	  
	  
Voorbereiden	  van	  het	  draad.	  
Als	  je	  de	  jonge	  planten	  wilt	  gaan	  bedraden	  in	  de	  gewenste	  stijl	  moet	  je	  koper	  of	  aluminium	  draad	  
gebruiken.	  Aangezien	  koper	  draden	  erg	  hard	  en	  stug	  zijn	  in	  gebruik	  worden	  deze	  niet	  aangeraden,	  
daarmee	  vergeleken	  zijn	  aluminium	  draden	  makkelijk	  te	  buigen	  en	  worden	  deze	  door	  velen	  van	  
beginners	  tot	  experts	  gebruikt.	  
De	  dikte	  van	  de	  draad	  moet	  gekozen	  worden	  in	  verhouding	  tot	  de	  dikte	  van	  de	  plant.	  Een	  leidraad	  is	  
om	  de	  dikte	  van	  de	  aluminium	  draad	  ongeveer	  2/3	  van	  de	  stam	  of	  tak	  dikte	  te	  nemen.	  
Algemeen	  geldt	  dat	  als	  één	  draad	  niet	  effectief	  zou	  zijn	  kun	  je	  beter	  2	  of	  3	  draden	  gebruiken	  om	  de	  
tak	  te	  buigen.	  
	  
	  (afbeelding	  materialen)Suzu	  no	  homare(rechts)	  is	  2	  jaar	  oud,	  hoogte	  75	  cm,	  Yata	  no	  homare(links)	  is	  
2	  jaar	  oud,	  hoogte	  92	  cm	  
	  (	  op	  de	  foto	  afbeelding	  van	  draad)	  
Ik	  koos	  ongeveer	  2/3	  van	  de	  maat	  van	  aluminium	  draad	  (2,5	  mm)in	  juiste	  verhouding	  tot	  de	  dikte	  van	  
de	  boom.	  Ik	  knip	  de	  draad	  op	  lengte	  (1,3	  x	  de	  hoogte)	  en	  maak	  een	  rond	  figuurtje	  aan	  het	  uiteinde	  
van	  de	  draad	  om	  te	  zorgen	  dat	  er	  geen	  schade	  aan	  de	  plant	  kan	  ontstaan.	  
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We	  gaan	  de	  stam	  van	  de	  jonge	  plant	  bedraden.	  
Omdat	  de	  plant	  nog	  maar	  twee	  jaar	  oud	  is,	  is	  de	  plant	  zo	  buigzaam	  dat	  je	  hem	  volledig	  in	  de	  
gewenste	  stijl	  kunt	  vormen.	  Als	  het	  niet	  met	  één	  draad	  tot	  het	  gewenste	  resultaat	  leidt	  gebruik	  dan	  
nog	  een	  tweede.	  Duw	  het	  eind	  van	  de	  draad	  in	  de	  grond	  om	  een	  steunpunt	  te	  hebben,	  doe	  dit	  een	  
klein	  beetje	  van	  de	  stam	  vandaan	  anders	  zou	  er	  schade	  aan	  de	  wortelvoet	  (nebari)	  kunnen	  ontstaan.	  
	  
Bedraad	  de	  stam	  regelmatig	  
Als	  je	  de	  plant	  bedraad	  doe	  dat	  dan	  erg	  voorzichtig	  anders	  beschadig	  je	  de	  bast	  van	  de	  plant.	  Elke	  
keer	  als	  je	  een	  ronding	  maakt	  moet	  je	  met	  je	  ene	  hand	  de	  stam	  en	  draad	  vasthouden	  en	  met	  je	  
andere	  doorgaan	  met	  bedraden.	  Als	  je	  dit	  steeds	  met	  eenzelfde	  ronding	  en	  afstand	  doet	  krijg	  je	  een	  
heel	  effectieve	  bedrading	  en	  het	  ziet	  er	  mooi	  uit.	  
1	  (afbeelding	  van	  de	  eerste	  draad)	  
Steek	  het	  uiteinde	  van	  de	  draad	  in	  de	  grond	  iets	  van	  de	  stam	  af	  om	  de	  wortels(nebari)	  	  niet	  te	  
beschadigen.	  
Foto	  2:	  maak	  de	  eerste	  draai(lus)	  zo	  laag	  mogelijk.	  
	  

	  
	  
Foto	  3:	  bedraad	  de	  stam	  met	  een	  regelmatige	  draai,	  hou	  het	  draad	  en	  stam	  vast	  elke	  keer	  dat	  je	  een	  
ronding	  maakt.	  
Foto	  4:	  verander	  de	  lengte	  van	  de	  draai	  in	  verhouding	  tot	  de	  dikte	  van	  de	  stam.	  Bij	  een	  2	  jaar	  oude	  
plant	  is	  de	  hoogte	  van	  de	  draai	  ongeveer	  een	  vinger	  dik.	  
	  



	  
	  
Foto	  5:	  Bedraad	  in	  één	  keer	  door	  tot	  aan	  de	  top	  van	  de	  plant	  en	  onderbreek	  niet	  halverwege.	  
Foto	  6:	  Maak	  aan	  het	  eind	  van	  de	  draad	  een	  cirkel	  anders	  zou	  de	  scherpe	  punt	  de	  knoppen	  kunnen	  
beschadigen.	  
	  

	  
	  
Als	  de	  stam	  niet	  recht	  is	  maar	  al	  krommingen	  heeft.	  
Als	  je	  planten	  wilt	  kopen	  in	  een	  tuincentrum	  is	  het	  vaak	  moeilijk	  om	  recht	  opgaande	  planten	  te	  
vinden.	  Maar	  ook	  als	  ze	  krommingen	  of	  knoesten	  hebben	  is	  dat	  geen	  probleem	  om	  ze	  verder	  te	  
vormen.	  Je	  kunt	  juist	  daarvan	  gebruik	  maken	  door	  er	  interessante	  stijlen	  van	  te	  creëren.	  
Als	  je	  planten	  met	  knoesten	  hebt	  kan	  je	  de	  hoek	  van	  de	  buiging	  van	  de	  draad	  kort	  maken	  en	  niet	  
wijd.	  Daarbij	  kun	  je	  bij	  het	  bedraden	  gebruik	  maken	  van	  de	  knoest	  door	  er	  bijvoorbeeld	  een	  moyogi	  
(informeel	  rechtop)	  stijl	  van	  te	  maken.	  
Ook	  als	  je	  de	  stam	  bedraad,	  moet	  je	  de	  slag	  van	  de	  draad	  zo	  aanpassen	  dat	  je	  hem	  altijd	  aan	  de	  
buitenkant	  van	  de	  bestaande	  bocht	  aanbrengt.	  
	  
Plant	  met	  een	  bestaande	  bocht,	  die	  bocht	  kan	  je	  goed	  gebruiken	  voor	  een	  die	  je	  toch	  al	  wilde	  maken.	  
Middelste	  foto:	  Bedraad	  de	  stam	  zo	  dat	  de	  draad	  uitkomt	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  bocht.	  
Linker	  foto:	  De	  stam	  is	  niet	  makkelijk	  te	  breken	  als	  de	  draad	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  bocht	  zit.	  
	  



	  
	  
	  De	  manier	  om	  bedradingsschade	  te	  voorkomen.	  	  
Veel	  mensen	  gebruiken	  draad	  met	  papier	  er	  om	  heen	  om	  schade	  aan	  de	  stam	  te	  voorkomen.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Foto	  1:	  draai	  om	  een	  draad	  een	  smal,	  sterk	  maar	  dun	  stuk	  papier	  
	  
Foto	  2:	  draai	  om	  de	  draad	  een	  smal	  stuk	  papier	  aaneensluitend	  zonder	  open	  stukken.	  
	  

	  
Foto	  3:	  aan	  het	  eind	  van	  de	  draad	  het	  papier	  in	  elkaar	  draaien	  zodat	  het	  niet	  losschiet.	  
Foto	  4:	  teveel	  papier	  kan	  er	  afgeknipt	  worden	  en	  de	  draad	  is	  klaar	  om	  te	  gebruiken.	  
	  



Gebruik	  maken	  van	  een	  tweede	  draad.	  
Als	  je	  geen	  goed	  resultaat	  krijgt	  met	  één	  draad	  moet	  je	  gebruik	  maken	  van	  een	  tweede	  draad.	  
Misschien	  zullen	  sommigen	  zeggen	  dat	  je	  dan	  direct	  al	  een	  dikkere	  draad	  had	  moeten	  gebruiken	  
maar	  met	  2	  dunnere	  draden	  ziet	  het	  geheel	  er	  mooier	  en	  netter	  uit.	  
Leg	  de	  draad	  op	  de	  eerste	  en	  bevestig	  de	  2e	  draad	  vooral	  strak	  tegen	  de	  eerste	  aan	  en	  laat	  geen	  
openingen	  vallen.	  
Omdat	  de	  stam	  van	  de	  plant	  naar	  boven	  toe	  langzaam	  dunner	  wordt	  kun	  je	  de	  2e	  draad	  ergens	  
halverwege	  al	  stoppen	  als	  je	  onderin	  de	  gewenste	  buigingen	  kunt	  maken	  met	  de	  2	  draden.	  
Als	  je	  de	  stam	  bedraad	  en	  er	  is	  een	  jonge	  scheut	  of	  tak	  dan	  moet	  je	  zorgen	  dat	  je	  goed	  uitkomt	  met	  
je	  draad	  anders	  plet	  je	  de	  scheut	  kapot	  ,doe	  dit	  zeker	  als	  je	  nog	  een	  2e	  draad	  gebruikt.	  
Het	  juiste	  gevoel	  krijgen	  om	  de	  bedrade	  stam	  te	  buigen	  .	  
Nu	  moet	  de	  stam	  met	  bedrading	  gebogen	  gaan	  worden.	  Laat	  de	  spanning	  uit	  de	  schouders	  
wegvloeien,	  maak	  de	  handen	  soepel	  en	  begin	  dan	  met	  het	  buigen	  en	  vormen.	  
Als	  je	  een	  beginneling	  bent	  dan	  maak	  je	  vaak	  de	  fout	  door	  meer	  kracht	  te	  gebruiken	  dan	  noodzakelijk	  
is.	  Een	  van	  de	  redenen	  is	  afhankelijk	  van	  hoe	  je	  het	  doet,	  als	  je	  de	  bedrade	  stam	  buigt,	  pak	  hem	  dan	  
stevig	  vast	  met	  je	  vijf	  vingers	  en	  de	  palm	  van	  je	  hand.	  Plaats	  je	  duim	  op	  de	  binnenkant	  van	  de	  
gewenste	  curve	  en	  maak	  gebruik	  van	  dat	  steunpunt	  om	  de	  stam	  langzaam	  te	  buigen,	  probeer	  op	  dat	  
moment	  om	  de	  draden	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  gewenste	  bocht	  te	  houden,	  de	  stam	  zal	  dan	  niet	  
breken	  en	  de	  draden	  vertonen	  geen	  tussenruimtes.	  
Je	  moet	  dit	  oefenen	  om	  het	  juiste	  gevoel	  te	  krijgen	  en	  de	  grip	  steeds	  veranderen	  voor	  een	  nieuwe	  
bocht.	  Mocht	  je	  het	  horen	  breken,	  stop	  dan	  onmiddellijk	  en	  de	  stam	  zal	  weer	  met	  een	  half	  jaar	  
genezen	  zijn	  als	  je	  de	  breuk	  omwikkelt	  met	  tape.	  
Als	  algemene	  voorbereiding	  bij	  het	  buigen	  en	  vormen	  van	  een	  plant,	  als	  je	  deze	  een	  week	  van	  
tevoren	  in	  een	  wat	  warmere	  ruimte	  plaatst,	  daar	  het	  werk	  doet,	  terwijl	  je	  de	  grond	  wat	  aan	  de	  droge	  
kant	  hebt	  gehouden,	  de	  kans	  op	  breken	  is	  dan	  miniem.	  

	  
	  
Uitleg	  foto	  1:	  (afbeelding	  met	  2e	  draad)	  	  Bevestig	  de	  2e	  draad	  stijf	  tegen	  de	  1e	  en	  draai	  de	  	  stam	  rond	  
zodat	  de	  2e	  strak	  tegen	  de	  1e	  komt	  te	  zitten.	  
Foto	  2:	  Als	  je	  de	  2e	  draad	  op	  de	  1e	  legt	  en	  de	  2e	  strak	  er	  tegen	  aan	  bevestig	  dan	  is	  het	  heel	  
gemakkelijk	  te	  bedraden.	  
Foto	  3:	  Het	  is	  voldoende	  als	  je	  de	  2e	  draad	  bevestigt	  tot	  je	  bij	  het	  dunnere	  gedeelte	  van	  de	  stam	  
komt.	  
	  



De	  hand	  die	  de	  stam	  ondersteunt(Links	  of	  rechtshandig	  maakt	  niet	  uit).	  
:	  Pak	  de	  stam	  en	  fixeer	  met	  drie	  vingers	  en	  vervolgens	  met	  vijf	  vingers.	  

	  
	  

	  
:	  Plaats	  de	  duim	  aan	  de	  binnenkant	  van	  de	  gewenste	  bocht	  en	  duw	  met	  de	  palm	  van	  de	  hand.	  
	  
De	  hand	  die	  de	  stam	  buigt.	  
.(afbeelding	  doorbuigen	  stam)	  Pak	  met	  de	  vijf	  vingers	  en	  palm	  van	  de	  rechter	  hand	  vast,	  maak	  een	  
steunpunt	  met	  de	  duim	  van	  de	  linkerhand	  en	  buig.	  
	  



	  
:	  (afbeelding	  kort	  buigen)	  	  Als	  je	  kort	  buigt,	  concentreer	  dat	  met	  de	  uiteinden	  van	  de	  vingers,	  maak	  
een	  steunpunt	  met	  de	  linker	  hand	  duim	  en	  buig.	  
:	  Als	  je	  de	  stam	  pakt	  met	  de	  duim	  en	  wijsvinger	  heb	  je	  nauwelijks	  genoeg	  kracht	  om	  te	  buigen.	  
:	  als	  je	  je	  duim	  niet	  aan	  de	  binnenkant	  van	  de	  bocht	  plaatst	  is	  het	  bijna	  zeker	  dat	  de	  stam	  breekt.	  
	  
De	  stam	  als	  geheel	  gezien	  van	  de	  voorkant.	  
Nu	  wordt	  het	  met	  de	  rechterhand	  gepakt,	  een	  steunpunt	  met	  de	  rechter	  duim	  gemaakt	  en	  buig	  nu	  
met	  de	  linker	  hand.	  Al	  naar	  gelang	  de	  hoogte	  en	  de	  richting	  van	  de	  bocht	  moeten	  de	  handen	  
verplaatst	  worden.	  

	  
	  
:	  wind	  met	  tape	  het	  gebroken	  gedeelte	  samen	  met	  de	  bedrading	  om	  de	  breuk	  te	  fixeren.	  
	  
We	  maken	  bochten	  in	  de	  gewenste	  stijl.	  
Voor	  je	  	  bochten	  gaat	  maken	  met	  een	  bedrade	  stam,	  is	  het	  heel	  belangrijk	  om	  eerst	  de	  stijl	  te	  weten	  
die	  je	  wilt	  maken.	  
Als	  de	  stam	  overhelt	  naar	  rechts	  of	  links	  van	  af	  de	  grond	  of	  als	  hij	  een	  grote	  bocht	  heeft	  gekregen	  na	  
het	  bedraden	  kan	  je	  goed	  gebruik	  maken	  van	  deze	  bestaande	  mogelijkheden.	  



Tevens	  dat	  de	  knoesten	  en	  takken	  die	  verbogen	  zijn	  soms	  goede	  aanwijzingen	  geven	  om	  te	  stileren	  in	  
de	  gewenste	  stijl.	  Daarom	  moet	  je	  je	  de	  complete	  bonsai	  in	  gedachten	  nemen	  gebaseerd	  op	  deze	  
mogelijkheden.	  
	  
Combineer	  grote	  bochten	  met	  kleine	  bochten.	  
In	  zijn	  algemeenheid	  gesproken	  geldt	  dat	  als	  je	  de	  plant	  vormt	  zoals	  jij	  het	  wilt	  is	  dat	  O.K.,	  maar	  je	  
kunt	  een	  goed	  uitgebalanceerde	  bonsai	  krijgen	  als	  je	  een	  duidelijke	  bocht	  kunt	  maken	  in	  de	  onderste	  
helft	  van	  de	  boom	  en	  kleinere	  bochten	  in	  de	  bovenste	  helft.	  
Het	  is	  heel	  belangrijk	  om	  een	  bocht	  onder	  de	  eerste	  tak	  te	  maken	  of	  een	  paar	  onder	  de	  derde	  tak.	  De	  
bochten	  boven	  de	  derde	  tak	  zullen	  moeilijk	  te	  zien	  zijn	  als	  de	  boom	  volgroeid	  is.	  
Alhoewel	  deze	  buig	  stijl	  een	  betere	  diepte	  werking	  geeft	  door	  de	  grote	  met	  de	  kleine	  bochten	  te	  
combineren,	  kun	  je	  de	  achterwaartse	  diepte	  ook	  geven	  door	  niet	  alleen	  van	  links	  naar	  rechts	  bochten	  
te	  maken	  maar	  ook	  van	  voor	  naar	  achter.	  Maar	  in	  geval	  van	  voor	  naar	  achter	  bewegen	  is	  het	  vaak	  
genoeg	  om	  maar	  één	  grote	  bocht	  te	  maken,	  wat	  dan	  verschilt	  van	  die	  van	  links	  naar	  rechts.	  
	  
Helt	  de	  boom	  naar	  links	  of	  rechts?	  
Het	  is	  tamelijk	  moeilijk	  om	  te	  beoordelen	  of	  een	  stamlijn	  naar	  rechts	  of	  links	  overhelt.	  Als	  je	  een	  
jonge	  plant	  van	  de	  voorkant	  bekijkt,	  en	  het	  helt	  over	  naar	  links	  of	  rechts	  of	  heeft	  een	  erg	  sterke	  
wortel	  dan	  kan	  je	  eenvoudig	  de	  richting	  beslissen	  en	  bepalen.	  
Als	  je	  geen	  aanwijzingen	  kunt	  vinden	  dan	  is	  het	  beter	  om	  een	  vorm	  aan	  te	  nemen	  die	  naar	  rechts	  
gaat.	  

	  
Uitleg	  foto	  1:	  De	  boom	  van	  de	  voorkant	  gezien	  heeft	  een	  sterke	  wortel	  aan	  de	  linker	  kant	  van	  het	  
wortelstelsel,	  daarom	  hel	  de	  stam	  basis	  lijn	  naar	  rechts.	  Je	  kunt	  het	  mooi	  bekijken	  door	  de	  stam	  met	  
je	  wijsvinger	  rechts	  	  te	  buigen.	  



	  
Foto	  2:	  Buig	  de	  stam	  basis	  lijn	  stevig	  door.	  

	  
Foto	  3:	  Nadat	  je	  de	  stam	  naar	  links	  of	  rechts	  laat	  overhellen	  zorg	  er	  dan	  voor	  dat	  hij	  met	  een	  flauwe	  
bocht	  ook	  van	  achter	  naar	  voor	  gestileerd	  wordt.	  
	  
Na	  het	  bedraden	  van	  de	  boom.	  
:	  Suzu	  no	  homare.	  Hoogte	  64cm.	  Potmaat	  19	  x	  6	  cm	  



	  	  	  	  	  	   	  
.	  



	  	  	  	   	  
:	  ik	  laat	  een	  compositie	  zien	  van	  een	  ideale	  plaatsing	  van	  takken	  door	  die	  van	  draden	  te	  maken	  
	  
:	  	  Yata	  no	  homare.	  Hoogte	  92cm.	  Potmaat	  19	  x	  6cm.	  De	  rechterkant	  van	  de	  plant.	  
	  


