Vertaling van het October 2014 nummer van Satsuki Kenkyu
Les 10
Dit stuk is bedoeld voor diegene die Satsuki bomen vanaf hun eerste styling verder
willen vormen in goede bonsai stijlen
Begin om Satsuki bonsai te maken vanuit saplings.
Geredigeerd en
gedemonstreerd door Isamu Enomoto (officieel docent van de Japanse Satsuki
vereniging)
Les 10
De samenstelling van praktische toepassingen: hoe bomen te vormen die
in eerste instantie in de informele opgaande stijl gemaakt werden vanuit saplings
en hoe die van de formele opgaande stijl (rechte stam).
Deel een van de samenstelling van praktische toepassingen
Hoewel ik verteld heb hoe saplings te vormen vanaf les één tot nu toe, heb ik u nog
niet laten zien wat voor bonsai ze uiteindelijk zouden gaan worden De stijl die ik u wil
tonen is de zogenaamde Itabashi stijl en met deze boom zijn er al 50 jaar gepasseerd
sinds hij een sapling was. Men zegt dat bonsai kunst nooit ophoudt en altijd doorgaat,
bonsai bomen worden steeds weer gerestijld zelfs nadat hij eigenlijk een complete
bonsai geworden is.
Uitleg foto: (Originele foto: Zo zag de boom er uit voor we begonnen met bewerken in
maart 2009.)
De soort is Kagetsu met een hoogte van 97 cm, en een doorsnede van
25 cm. Nadat ik hem in de kwekerij gezet had en ik hem gedurende drie jaar veel mest
had gegeven heb ik hem in een tamelijk grote ronde bonsai pot gezet. Toen ik hem in de
kwekerij zette heb ik de eerste rechtse tak kort geknipt.

Uitleg rechter foto: Dit was de Kagetsu zoals die tentoongesteld werd op de Japan
Satsuki bloemen tentoonstelling die gehouden werd door de Japanse Satsuki vereniging
in 1970. En op de linker foto zoals hij er uit zag in 1977.

De Itabashi stijl die de voorlopers van Satsuki bonsai uitvonden heeft de eigenschap
om de saplings zo te vormen dat er gebruik gemaakt wordt van de manier waarop de
sapling groeit.
Maar in het geval van deze Kagetsu is de lange originele stijl bewaard om u te laten
zien wat de Itabashi stijl is.
Deze boom heeft eenmaal zijn goede vorm compleet verloren vanwege zwakte van
de boom, daarom probeerde ik hem opnieuw tot leven te brengen door hem te gaan
restijlen.
Deze Kagetsu is erg karakteristiek niet alleen door de buigingen van de stam maar
ook door de rangschikking van de takken.
Omdat het geen takken heeft op het onderste rechter gedeelte van de stam wordt
deze leemte opgevuld door de achterste eerste tak breeduit te laten groeien. Daardoor
heeft de rechter eerste tak zijn sterke indruk verloren. Voor die reden wil ik hem gaan
herstijlen.
Het volgende probleem is de rechter eerste tak. Het is de belangrijkste tak geweest
gedurende lange tijd, alhoewel hij naar de voorkant toe kronkelde heb ik steeds als ik de
boom snoeide de richting iets bijgesteld. Maar omdat hij nog steeds de indruk geeft zich
naar voren te groeien wil ik hem nu duidelijk gaan veranderen en het geheel een betere
vorm geven.
Alhoewel ik in eerste instantie de eerste linker tak als belangrijkste wilde laten
worden, wil ik nu toch de eerste rechter tak als belangrijkste tak laten fungeren.

Uitleg linker foto: Eerst ga ik de achterste eerste tak herstijlen. Hoewel hij een rol heeft
om de lege plek van de eerste rechter tak op te vullen wil ik hem toch kleiner maken
want hij heeft veel scheuten en bladeren (van rechtsaf achter bezien)

Uitleg rechter foto: Ik knip de kleine tak af van de eerste rechter tak omdat die verkeerd
groeit en de hele tak nu meer de indruk geeft naar rechts te groeien dan voorheen.
Uitleg rechter foto onder: Ik snoei de erg lange takken van de eerste linker tak en herstijl
zo de rangschikking van de takjes van de eerste linker tak.

Uitleg linker foto: Omdat de boom oud is maak ik de wond schoon met een scherp mes
en doe er wat geneesmiddel op. Een Kagetsu boom is erg hard en je moet dus heel
voorzichtig zijn voor je vingers als je de wond glad snijdt.

Het veranderen van de stamrichting en de boom lager maken.
Toen ik plannen kreeg om de boom te gaan herstijlen, bekeek ik de mogelijkheid om de
stam in te korten en dus de hoogte van de boom lager te maken. Geoordeeld vanuit de
stambuigingen denk ik dat het mogelijk is om dat te doen. Maar de boom is wel 50 jaar
oud en geeft daarmee een behoorlijk risico als we de dikke stam inkorten.
Als we de stam veel korter zouden maken dan hadden we dat al veel eerder moeten
doen in het bestaan van de boom. Concluderend ga ik de stam ongeveer 10 cm korter
maken: ik kies een nieuwe topscheut vlakbij het punt waar ik hem wil inkorten en ga
daar een nieuwe top van maken. Daar de belangrijkste tak van de boom naar rechts
gaat ,vorm ik de nieuwe top ook naar die kant om een goede balans met de grote rechter
tak te krijgen.
Daarna vernieuw ik de kleine takjes door de einden erg kort te snoeien en beëindig zo
het herstijlen van deze boom.
Uitleg foto: Daar de originele top van de boom dik en lang is kies ik de kleine tak tussen
de andere takken bovenin en maak daar de nieuwe top van.

Uitleg foto: Ik bedraad de nieuwe top en buig hem rekening houdend met de stam
beweging naar rechts.
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Uitleg rechter foto: De eerste rechter tak na het snoeien. Voor het snoeien spreidde en
boog de tak naar voren. Ik heb beetje bij beetje de richting veranderd zodat hij meer
naar rechts gaat spreiden en groeien.
Uitleg rechter foto: De voorkant van de boom na bewerken. De hoogte is nu 82cm de
doorsnede 25cm.

Uitleg linker foto: De boom gezien vanaf rechts na bewerken.
Foto onder: September 2012. Hoewel ik de boom in een houten schaal geplant had en
geprobeerd heb om veel nieuwe scheuten te laten groeien komt die groei traag tot stand.

Uitleg foto: October 2013 De hoogte is 84 cm.

De doorsnede is 26 cm.

Ik wil de linker eerste tak tot belangrijkste tak maken in de toekomst.

Hoe maak je een Chokkan stijl(formeel recht opgaande stijl) door anders te
denken.
Dit is het tweede deel van onze praktische toepassingen.
Ik heb in het juli nummer laten zien hoe je een sapling in Chokkan stijl kunt maken.
Ik kreeg een brief van iemand die zei dat hij geen rechte saplings kon vinden. Daarom
wil ik u tonen om toch een Chokkan stijl te maken maar dat te doen door
tegenovergesteld te denken.
Elke soort sapling is geschikt voor deze methode.
Als je een Chokkan stijl wilt maken van een Satsuki boom dan heb je geen special
voorbereidingen nodig. Het eenvoudigste is om twee of drie jaar oude saplings te kopen
die nog niet bedraad zijn geweest, ga deze bedraden en buig de sapling recht. In dit
geval moet het wel een sapling zijn zonder knoest of harde hoek in de stam. Vergeleken
met andere saplings die bedraad moeten worden is het voldoende te weten dat de
saplings voor een Chokkan stijl korter zijn dan die voor andere stijlen.

Als je echt geen sapling kunt vinden die al bedraad is dan moet je er toch een kiezen
zonder knoesten of hoeken en buig de stam met draad recht.
Bomen die twee of drie jaar oud zijn zonder knoesten zijn ideaal, maar je kunt zelfs vier
jaar oude saplings nemen als de soort maar bekend staat als zacht en flexibel.
Als je een exemplaar koopt die al bedraad is hoef je hem niet opnieuw te bedraden maar
maak gebruik van het bestaande draad.
Als het je met het bestaande draad niet lukt om hem recht te buigen gebruik dan nog een
eigen draad en bedraad die op het onderste gedeelte van de stam.
De basis methode is dezelfde als die je gebruikt om bedraadde saplings te buigen of te
vormen.
Als je de gebogen delen van de stam recht wil buigen let dan op dat je de stam
voldoende vast houdt met je vingers zoals in eerdere lessen werd vermeld. Buig
voorzichtig stukje voor stukje en je zult geen schade aan de stam toe richten en de stam
zal niet makkelijk breken.
Als de sapling nu recht gemaakt is en nu eigenlijk te lang is zoek dan een scheut uit op
een geschikte hoogte die je als top kunt laten fungeren en knip de stam daar af en ga
verder met die topscheut.
Het beste seizoen om dit soort activiteiten te doen is vanaf half maart tot eind september.
Gedurende de rest van het jaar zijn de saplings te hard en stug en de kans op breuk is te
groot.
Uitleg linker foto: De boom voor hij recht gemaakt gaat worden de datum is begin juli.
De soort is Otakumi met een hoogte van 52cm. De sapling ziet er uit als of hij in het
voorjaar bedraad werd.

Uitleg rechter foto: Als je redelijkerwijs niet kunt verwachten dat je de sapling helemaal
recht zult krijgen, gebruik dan een andere draad en draai die om het onderste gedeelte
van de stam.
Uitleg foto 1: Maak de sapling recht beginnend vanaf van onderen. Houd de stam
daarbij stevig vast met de vingers.

Uitleg foto 2: Buig de bochten beetje bij beetje rechter.
Uitleg foto 3: Zo is de sapling nadat hij recht gemaakt is. Hij is nu zo lang dat hij niet
geschikt is als bonsai.
Uitleg foto 4: Je moet een kleine geschikte scheut uitzoeken die je als nieuwe top kunt
gaan gebruiken.

Uitleg foto 5: Als je over de nieuwe top hebt besloten verwijder dan de draad van het
gedeelte van de stam wat je wilt afknippen en knip daarna het stuk van de stam af.
Uitleg foto 6: De nieuwe top van de boom.

Uitleg foto 7: Bedraad de nieuwe top en buig hem recht.
Uitleg foto onder: De voorkant van de sapling na alle bewerkingen. De hoogte is nu

56cm. Dit is nu de Chokkan stijl nadat de sapling die al bedraad en gevormd was recht
gemaakt is. Let nog op dat de nebari voor de voorzijde goed is en de sapling is klaar om
in de toekomst tot bonsai gevormd te gaan worden.
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