Vertaling les 12 Nov.. 2014 uit “The Satsuki Kenkyu” door
Isamu Enomoto. (officieel docent van de Japanse Satsuki
vereniging)
Handleiding om Satsuki azalea's te kweken en te vormen in
alle stijlen met jonge planten.
Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki
bomen willen vormen in goede stijlen vanaf het eerste begin.
Hoe echte Satsuki bonsais te maken van saplings.
Les 12 De juiste stappen zetten als je Satsuki bonsais wilt maken
van saplings.
Geredigeerd en gedemonstreerd door Isamu Enomoto (officieel
docent van de Japan Satsuki vereniging)
Deze laatste les gaat over de Kengai stijl. Hoewel we al getoond
hebben en de praktische techniek hebben laten zien om lange
saplings te vormen en grote hangende taken te maken in het
februari 2009 nummer, willen wij u tonen hoe ze sinds toen
gegroeid zijn en de gebruikte technieken die daarbij gebruikt
werden.
Deze sapling is moeilijk meer te buigen.
De boom is een zes jaar oude sapling en zijn hoogte is 138 cm.
Het is een algemene gegeven dat een sapling waarbij het onderste
deel van de stam dikker is dan een sigaret, in de praktijk haast niet
meer gebogen of gevormd kan worden zoals bij een jongere sapling.
Hoewel mr. Enomoto de sapling met 2,6mm koperdraad beraadde
was de eerste bocht zo flauw dat de hele vorm saai werd. Daarom
gebruikte hij een tweede draad vanaf de grond tot aan het midden
van de boom en op deze manier kon hij een scherpe eerste bocht
maken.
Hoewel hij nu de hele lengte van de boom bewaarde had hij al in
gedachten dat hij gezien het aantal nieuwe scheuten de boom later
zou gaan inkorten.
En wat betreft de te kiezen voorkant nam hij nog geen besluit
omdat de nebari en de rangschikking van taken nog onvoldoende
aanwezig waren. Tijdelijk koos hij de kant waar de hangende tak
rechts was en improviseerde dat als de voorzijde.

Foto links: November 2008 de boom is een zes jaar oude
Yumeshimai, hoogte 138cm, stamomtrek is 5 cm. Dit soort bomen
komen bijna niet meer voor omdat ze dan te oud worden om ze goed
te kunnen buigen

Rechter foto: We kunnen deze dikke stam haast niet buigen of we
moeten zeker drie draden gebruiken.
Uitleg foto: We gebruiken dezelfde methode om een 5 of 6 jarige
boom te buigen als die we gebruiken voor een 2 of 3 jarige, alleen de
oudere boom is dikker en harder en daarom moet die voorzichtiger
gebogen worden.

Nu er 2 jaar en 3 maanden voorbij zijn na de eerste vorming van de
sapling kun je zien dat de wortelvoet gegroeid is en er veel nieuwe
scheuten bij zijn gekomen, koos hij de andere kant als nieuwe
voorkant.
De eerste stijl van de sapling had een rechtse richting!
Toen hij de sapling voor het eerste vormde had hij geen echte
voorkeur voor een voorkant, de nebari was niet ontwikkeld en
scheuten waren er nog niet daarom koos hij voorlopig als voorkant
waarbij de hangende tak naar rechts wees.
Uitleg rechter foto: Dit is voorlopig de sapling met de overhangende
tak naar rechts na het snoeien.

Linker foto: Na het snoeien. Afstand van de top van de boom naar
het uiteinde van de hangende tak is 78cm. De pot is 27 x 27 x 43cm.
Uitleg foto onder: Beslissing van een nieuwe voorzijde Februari 2011.
Omdat de nebari beetje bij beetje dikker en duidelijker werd en de
boom een flink aantal scheuten had, besloot ik tot een nieuwe
voorzijde. De nieuwe voorkant voor snoeien.

Uitleg foto: Omdat de boom geen scheuten heeft bij het uiteinde van
de boom besloot ik de boom wat in te korten. Ik snoeide nadat ik de
draden verwijderd had.

Uitleg foto: De nieuwe linker zijde van de boom na snoeien.

Uitleg rechter foto: De nieuwe voorkant van de boom. De afstand
vanaf de top tot het eind van de hangende tak is 63 cm. De stam
omtrek is 6 cm. Daarna weer opnieuw bedraad.
Vijf jaar en tien maanden zijn voorbij sinds de eerste vorming.
Als je een bonsai gaat maken vanuit een sapling moet het plan
van aanpak regelmatig bijgesteld worden omdat de takken en de

stam dikker worden en ten gevolge daarvan ook het resultaat stap
voor stap bekeken moet worden.
Omdat ik de Yumeshimai op dezelfde manier benaderde, heb ik
regelmatig overwogen om vooral met betrekking tot het
overhangende gedeelte de dikke tak af te knippen en door te gaan
met een nieuwe scheut.
Zes jaar zijn bijna voorbij gegaan sinds de eerste vorming en de
boom is sterker en groter geworden en zijn voorkomen is duidelijk
veranderd.
Maar betreffende de overhangende tak heeft het bovenste
gedeelte veel scheuten en het onderste niet zodat dat deel een wat
verloren en verstrooide indruk geeft. Ik moet nu uiteindelijk gaan
beslissen hoe de hangende tak er uit gaat zien en moet die zijn
uiteindelijke vorm geven.
De bomen in Kengai stijl hebben wel ruime open stukken maar we
moeten ook rekening houden met sterke winden en veel sneeuw.
Voor de veiligheid van de boom besloot ik om hem compacter te
maken.
Uitleg linker foto: A is de voortak. B is de achtertak.
Deze foto is de voorzijde van de boom voor het snoeien in September
2014.
De takken A en B hangen enigszins parallel aan de hangende stam en
het lijkt alsof er voldoende volume is voor deze boom. Als ik een stuk
van de hangende stam afgeknipt heb wordt het belangrijk hoe ik de
takken A en B ga arrangeren.

Rechter foto: A is de voor tak. B is de achter tak. Deze foto toont
de linkerkant van de boom voor snoeien.
Uitleg foto: De takken positie in het bovenste deel van de hangende
stam is erg goed. Zelfs indien kleine de tak zou zijn gekozen, is het
mogelijk om de kernen van takken veranderen.

Veranderingen aanbrengen zonder het karakteristieke van de boom
aan te tasten.
Het doel van het herstijlen van deze boom is om de lengte van de
hangende stam aan te passen. Des te korter die wordt des te hoger

wordt de dichtheid van het aantal taken en tegelijkertijd zal de stam
die dikker geworden is er sterker uit zien dan voorheen.
Bepalen van de lengte van de hangende taken.
Uitleg rechter foto: Een eerste mogelijkheid om de boom te
herstijlen. Alhoewel in dit plan het uiteinde van de hangende stam
ingekort wordt kan ik de boom herstijlen zonder dat ik het originele
ontwerp aantast.

Uitleg linker foto: De tweede mogelijkheid van herstijlen. In dit plan
zal de stam hoger aan doen omdat de stam bijna gehalveerd werd,
de pot die we dan gebruiken heft maar een gemiddelde diepte.
De derde mogelijkheid is: In dit plan wordt de boom heel erg
compact gemaakt en wordt de hangende stam in een semi-cascade
gevormd. Het punt van aandacht is niet de beweging van de takken
maar die van de stam.

Werkend aan de tweede mogelijkheid:
Omdat de hangende stam kort afgeknipt werd zijn de voor tak (A)
en achter tak (B) te prominent aanwezig ten opzichte van de stam.
Als ik ze korter knip om een juiste verhouding te krijgen met de stam
kan ik een gevoel van lengte aan het geheel geven.
En ik maak de top van de boom bij het gedeelte van het sterk
gebogen punt van de stam. Ik kan ook een goed onderscheid maken
tussen de stam van de originele sapling en de andere hangende
scheuten die er dan echt als hangende takken uit gaan zien.
Uitleg rechter foto onder: Uitgaand van de tweede mogelijkheid knip
ik de hangende stam gedeeltelijk korter.

linker foto: Ik knip de twee hangende takken die parallel aan de stam
lopen ook korter om ze in overeenstemming te brengen met de
stamlengte.
Uitleg rechter foto: De boom na een grove snoei. Hoewel de kleine
tak die ik als top zou willen gebruiken heeft die nog geen geschikte
top tak daarvoor .

Linker foto: Ik verwijder een scheut die rechts wil gaan groeien om zo
de linkse stroming van de boom te benadrukken.
Uitleg foto onder: Daar er voldoende beweging zit in de top van de
hangende tak vorm ik hem verder meer horizontaal in plaats van
naar beneden .

Uitleg foto: .Dit is de voorkant van de boom na het snoeien.

Uitleg onder: Het uitzoeken van een geschikte bonsai pot. Dit zijn
ronde potten met een gemiddelde diepte. De pot is 25.5 x 20 cm.

Linker foto: Daar de hangende stam kort geknipt werd moest de
diepe pot vervangen worden, ik koos twee soorten potten om te zien
welke het beste uit zou komen
Uitleg foto: Dit is de voorkant van de boom nadat al het werk
gedaan is. De afstand van de top van de boom tot het eind van de
hangende stam is 33cm. De stamomtrek is 9 cm. De pot is 19 x 19
x27.

Uitleg foto onder: De linker kant van de boom nadat alles
gedaan is.

Uitleg foto onder: Dit is de hangende tak gezien van boven.
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