
Vertaling	  Uitgave	  Juni	  2014	  Bonsaiblad	  Satsuki	  Kenkyu	  
Geschreven	  door	  Isamu	  Enomoto	  (officieel	  lector	  van	  de	  Japanse	  Satsuki	  vereniging)	  .	  
Handleiding	  om	  Satsuki	  azalea’s	  te	  kweken	  en	  te	  vormen	  in	  alle	  stijlen	  van	  jonge	  planten.	  
In	  deze	  les	  6	  wil	  hij	  van	  een	  sapling	  met	  veel	  scheuten	  een	  bonsai	  creëren	  in	  een	  prachtige	  stijl.	  
Nu	  gaat	  hij	  u	  leren	  en	  laten	  zien	  hoe	  je	  een	  sapling	  met	  veel	  scheuten	  moet	  behandelen	  en	  hoe	  een	  
basis	  stijl	  te	  maken	  door	  het	  gebruik	  van	  bedraden.	  
De	  plant	  is	  een	  vijf	  jaar	  oude	  Miki	  no	  mai	  die	  van	  uit	  zichzelf	  redelijk	  flexibel	  is.	  Omdat	  de	  basis	  stijl	  al	  
aanwezig	  is	  hoeft	  die	  niet	  gecorrigeerd	  te	  worden	  maar	  laten	  we	  die	  zoals	  hij	  is.	  
	  
	  	  De	  plant	  is	  een	  Miki	  no	  mai	  van	  52cm	  hoog	  en	  is	  vijf	  jaar	  oud.	  De	  stam	  heeft	  goede	  bewegingen	  naar	  
rechts	  en	  links	  en	  veel	  scheuten.	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  Vind	  eerst	  dat	  deel	  van	  de	  stam	  waar	  de	  beweging	  of	  bocht	  het	  grootst	  is,	  beslis	  daarbij	  ook	  wat	  de	  
voorkant	  moet	  gaan	  worden	  en	  selecteer	  het	  deel	  met	  de	  grootste	  buiging.	  
	  
Beslis	  eerst	  wat	  de	  voorkant	  van	  de	  boom	  wordt.	  
Als	  een	  boom	  al	  bedraad	  is	  geweest	  wordt	  het	  al	  een	  stuk	  eenvoudiger,	  zoek	  de	  basis	  lijn	  van	  de	  
gevormde	  stam	  en	  je	  bent	  klaar.	  
In	  zijn	  algemeenheid	  zal	  het	  al	  zo	  zijn	  dat	  de	  stam	  gevormd	  werd	  en	  of	  naar	  links	  of	  rechts	  overhelt	  
gezien	  vanaf	  de	  voorzijde	  en	  je	  hoeft	  daar	  niet	  verder	  meer	  aan	  te	  werken.	  
Alhoewel	  sommige	  personen	  de	  stam	  een	  lange	  bocht	  laten	  maken	  naar	  voor	  of	  achter,	  moet	  er	  
duidelijk	  te	  zien	  zijn	  dat	  hij	  een	  rechtse	  of	  linker	  beweging	  heeft.	  



Afhankelijk	  van	  deze	  punten	  en	  de	  richting	  van	  de	  scheuten	  en	  de	  wortelvoet,	  moet	  je	  nu	  een	  
definitieve	  beslissing	  nemen	  over	  wat	  precies	  de	  voorzijde	  wordt.	  
	  
Het	  rangschikken	  van	  de	  scheuten	  na	  het	  vaststellen	  van	  de	  voorkant.	  	  
Al	  hoewel	  je	  de	  onnodige	  scheuten	  kunt	  verwijderen	  ,afhankelijk	  van	  de	  stijl	  van	  de	  boom,	  	  is	  het	  
goed	  toch	  nog	  even	  te	  wachten	  en	  de	  boom	  goed	  te	  beoordelen	  en	  rustig	  en	  met	  zorg	  te	  observeren	  
en	  maak	  een	  voorstelling	  van	  hoe	  hij	  er	  uit	  komt	  te	  zien	  als	  hij	  helemaal	  gestileerd	  is.	  Verwijder	  de	  
scheuten	  in	  de	  binnenin	  aangezien	  die	  een	  mooie	  stijl	  van	  de	  boom	  belemmeren.	  
	  
Eerste	  punt.	  	  Schikking	  van	  de	  takken.	  
	  Eerst	  moeten	  de	  wortels	  gerangschikt	  worden	  waarbij	  de	  kruisende	  wortels	  en	  de	  te	  hoog	  groeiende	  
worden	  verwijderd.	  Bekijk	  en	  bevestig	  de	  stand	  van	  de	  Nebari	  ten	  opzichte	  van	  de	  voorkant	  van	  de	  
boom.	  

	  
	  Verwijder	  de	  onnodige	  scheuten	  in	  volgorde	  van	  onder	  naar	  boven.	  Verwijder	  de	  laagste	  scheut	  
vlakbij	  de	  Nebari	  omdat	  die	  de	  stambeweging	  onderaan	  verstoort.	  

	  
	  Dit	  is	  de	  dikste	  tak.	  Hoewel	  ik	  hem	  eigenlijk	  graag	  als	  eerste	  tak	  zou	  willen	  gebruiken	  staat	  hij	  erg	  
laag,	  na	  verdere	  overweging	  besluit	  ik	  om	  hem	  te	  verwijderen.	  
	  
	  Verwijder	  de	  scheuten	  aan	  de	  binnenzijde	  van	  de	  bocht	  omdat	  ze	  de	  mooie	  beweging	  van	  de	  stam	  
verstoren.	  



	  	  	   	  
	  
Beslis	  over	  de	  eerste	  tak.	  
Verwijder	  de	  laagste	  tak	  bij	  de	  Nebari	  omdat	  die	  het	  beeld	  van	  de	  stambeweging	  onderin	  verstoort.	  
Wij	  noemen	  de	  tak	  die	  het	  dikste	  is	  van	  alle	  scheuten	  en	  die	  sterk	  in	  het	  oog	  valt	  de	  “Sashieda”	  	  
(de	  hoofdtak)	  	  Het	  is	  een	  theorie	  dat	  de	  boom	  die	  tak	  rechts	  moet	  hebben	  als	  de	  stambasis	  naar	  
rechts	  overhelt.	  Algemeen	  gesproken	  is	  het	  beter	  om	  de	  eerste	  tak	  de	  Sashieda	  te	  maken	  en	  de	  
tweede	  in	  Ukeeda	  (als	  tegenwicht	  op	  de	  Sashieda),	  het	  kan	  ook	  precies	  andersom	  gedaan	  worden.	  
Als	  de	  boom	  goede	  bochten	  naar	  rechts	  en	  links	  heeft	  is	  het	  ideaal	  als	  elke	  bocht	  een	  tak	  heeft.	  
	  
	  Daar	  deze	  scheut	  vanuit	  de	  binnenkant	  van	  de	  bocht	  groeit	  en	  dus	  anders	  gepositioneerd	  is	  dan	  die	  
van	  foto	  4	  moet	  de	  scheut	  verwijderd	  worden.	  

	  	  	   	  
	  Hoewel	  de	  positie	  van	  deze	  tak	  niet	  aan	  de	  binnenkant	  van	  de	  kromming	  is	  verstoort	  hij	  de	  
vloeiende	  lijn	  van	  de	  boomstijl	  omdat	  hij	  naar	  de	  binnenkant	  toegroeit	  en	  daarom	  ook	  die	  
verwijderen.	  
	  
Maak	  het	  litteken	  van	  de	  verwijderde	  tak	  schoon	  en	  glad	  met	  een	  mes	  zodat	  de	  wond	  	  sneller	  zal	  
genezen	  plus	  dat	  het	  bedraden	  van	  de	  stam	  gemakkelijker	  gaat.	  



	  
	  Zo	  ziet	  de	  boom	  er	  uit	  nadat	  alle	  onnodige	  takken	  verwijderd	  zijn,	  waarbij	  we	  nog	  niets	  aan	  de	  top	  
van	  de	  boom	  gedaan	  hebben.	  	  Alhoewel	  de	  stam	  in	  het	  onderste	  gedeelte	  geen	  voortakken	  heeft	  en	  
je	  de	  stam	  dus	  volledig	  ziet	  kan	  je	  toch	  een	  uitgebalanceerde	  stijl	  krijgen	  door	  de	  stam	  wat	  te	  
verbergen	  met	  voortakken	  in	  het	  bovenste	  gedeelte	  van	  de	  boom.	  

	  
	  
Tweede	  punt:	  De	  boom	  stileren	  met	  draad.	  
	  Corrigeer	  de	  richting	  van	  elke	  scheut	  en	  bedraad	  twee	  takken	  tegelijk	  die	  ongeveer	  dezelfde	  dikte	  
moeten	  hebben,	  als	  ze	  van	  elkaar	  verwijderd	  staan	  dan	  eerst	  nog	  om	  de	  stam	  winden	  en	  daarna	  door	  
bedraden	  op	  de	  scheut.	  
	  Als	  je	  bedraadt	  dan	  doe	  je	  dat	  vanaf	  de	  stam	  naar	  de	  top	  van	  de	  scheut	  toe.	  



	  
	  Nadat	  de	  takken	  A	  en	  B,	  die	  dezelfde	  dikte	  hebben,	  bedraad	  zijn.	  
	  Nadat	  de	  onderste	  takken	  verwijderd	  waren	  is	  de	  tweede	  tak	  die	  schuin	  naar	  boven	  gaat	  de	  
Sashieda	  geworden.	  	  	  

	  
	  Bedraad	  	  de	  Sashieda	  om	  een	  lager	  plateau	  te	  kunnen	  gaan	  vormen.	  Draai	  eerst	  een	  wat	  dikkere	  
draad	  om	  het	  gedeelte	  wat	  dicht	  bij	  de	  stam	  zit.	  
Draai	  vervolgens	  een	  wat	  dunnere	  draad	  om	  het	  dunnere	  gedeelte	  van	  de	  tak	  nadat	  je	  de	  draad	  twee	  
of	  drie	  keer	  langs	  de	  dikkere	  draad	  gelegd	  hebt	  om	  je	  draad	  te	  fixeren.	  

	  
	  
Beslis	  over	  de	  top	  van	  de	  boom.	  
De	  top	  van	  de	  boom	  wordt	  het	  hart	  van	  de	  boom	  genoemd.	  En	  het	  is	  het	  belangrijkste	  deel	  dat	  de	  
stabiliteit	  van	  de	  boom	  bepaalt.	  In	  het	  geval	  van	  een	  boom	  die	  al	  een	  uitgesproken	  stambeweging	  



heeft	  zoals	  in	  het	  huidige	  geval	  moet	  je	  voorzichtig	  en	  zorgvuldig	  te	  werk	  gaan	  omdat	  anders	  de	  top	  
het	  geheel	  van	  de	  boom	  zou	  kunnen	  verstoren.	  
Het	  is	  ideaal	  om	  de	  stam	  van	  de	  boom	  taps	  toe	  te	  laten	  lopen	  naar	  boven	  toe,	  kies	  daarom	  de	  dunste	  
scheut	  als	  de	  top	  van	  de	  boom.	  
Als	  je	  de	  nieuwe	  top	  bedraad	  en	  je	  hebt	  besloten	  welke	  richting	  die	  uit	  moet	  dan	  is	  je	  basis	  stijl	  als	  
bonsai	  compleet.	  
Is	  de	  stijl	  Moyogi	  dan	  is	  de	  stijl	  goed	  uitgebalanceerd	  als	  de	  positie	  van	  de	  top	  zich	  boven	  de	  Nebari	  
bevindt.	  
	  
	  Om	  de	  tak	  naar	  beneden	  te	  buigen	  moet	  je	  je	  vinger	  onder	  de	  tak	  bij	  de	  stam	  houden	  anders	  kan	  de	  
tak	  breken.	  
	  Dit	  is	  de	  tweede	  tak	  die	  goed	  op	  niveau	  ligt.	  

	  	  	  	   	  
:Als	  laatste	  beslis	  over	  de	  top	  van	  de	  boom.	  Het	  is	  standaard	  dat	  je	  de	  dunne	  scheut	  kiest	  die	  in	  de	  
goede	  richting	  groeit.	  
Knip	  de	  dikste	  tak	  af	  en	  kies	  de	  dunne	  takken	  als	  top	  van	  de	  boom.	  

	  
	  Kies	  vervolgens	  de	  dunnere	  tak	  als	  top,	  deze	  moet	  in	  de	  goede	  richting	  groeien,	  de	  overige	  takken	  
kunnen	  weg.	  
Het	  snoeien	  van	  de	  top	  is	  klaar.	  



	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Punt	  3:	  	  Plant	  de	  boom	  in	  een	  pot.	  
Verwijder	  	  oude	  Kanuma	  grond	  met	  een	  stokje	  en	  maak	  de	  wortels	  los	  aan	  de	  oppervlakte	  en	  van	  de	  
omliggende	  grond.	  
	  	  Als	  wortels	  jong	  zijn	  zullen	  sommige	  sterk	  groeien.	  Knip	  ze	  daarom	  wat	  korter	  maar	  laat	  wel	  
voldoende	  over	  om	  door	  te	  groeien.	  

	  
Als	  je	  erg	  veel	  Kanuma	  grond	  weghaalt	  zal	  het	  langer	  duren	  voordat	  de	  wortels	  opnieuw	  gaan	  
groeien,	  dus	  stop	  met	  weghalen	  en	  hou	  een	  redelijke	  wortelkluit	  over.	  
Bevestig	  de	  	  boom	  strak	  met	  draad	  aan	  de	  pot	  met	  gebruikmaking	  van	  de	  gaten	  in	  de	  pot.	  

	  
	  Bevestig	  de	  boom	  strak	  genoeg	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  boom	  kan	  schudden	  als	  die	  opgetild	  wordt,	  
dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  wortels	  makkelijker	  zullen	  groeien.	  



	  
De	  voor-‐	  en	  achterkant	  van	  de	  boom	  nadat	  hij	  in	  de	  pot	  geplant	  is.	  
De	  hoogte	  is	  nu	  40cm,	  stamomtrek	  6cm.	  

	  
	  
De	  boom	  helt	  naar	  rechts	  over,	  daarom	  heb	  ik	  hem	  iets	  links	  in	  de	  pot	  geplant,	  maar	  er	  moet	  op	  gelet	  
worden	  dat	  de	  Nebari	  ook	  bedekt	  moet	  worden	  met	  Kanuma	  grond	  om	  de	  wortelgroei	  te	  stimuleren,	  
dus	  daar	  moet	  voldoende	  ruimte	  voor	  zijn.	  Ik	  bedek	  de	  Nebari	  en	  het	  grondoppervlak	  met	  
sphagnum.	  
Vertaald	  van	  het	  Japans	  naar	  Engels	  door	  Mack,	  van	  Engels	  naar	  Ned.	  door	  Jaap,	  samengesteld	  
door	  Leen	  


