Vertaling van het November 2014 nummer van Satsuki Kenkyu
Les 11
Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki bomen
willen vormen in goede stijlen vanaf het eerste begin.
Les 11 Ik wil de wind in de Bergen uitdrukken door het creëren van
een bos met meerstammige saplings.
Gepresenteerd en gedemonstreerd door Isamu Enomoto
(officieel docent van de Japanse Satsuki vereniging)
Uitleg foto: De docent Isamu Enomoto

Uitleg foto: De docent aan het werk.

Het maken van een berg-bos situatie.
Deze keer maak ik een groepsstijl als een miniatuur tuin van
meerstammige jonge azalea’s. De gebruikte bomen zijn 6 of 7 jaar oude
Hanabin Satsuki’s die gevormd werden in de speciale stijl van erg kleine
bonsai die onmiddellijk bedraad werden nadat de scheuten in Kanuma
aarde gezet werden.
Het kiezen van geschikt materiaal
Als je een meerstammige of groepsstijl wilt maken is het gebruikelijk
om een oneven aantal boompjes te gebruiken .
Hoewel de pot of slab die hier gebruikt wordt 70 cm lang is, kunnen we
toch maar een beperkt aantal boompjes gebruiken omdat ze schuin groeien
en vrij veel gebladerte ontwikkelen bij de groei. En om het aanzicht te
geven van een bergopstelling waar de koude wind door blaast moet er ook
ruimte gecreëerd worden.
Hier bekeken kwam ik tot de conclusie dat ik met vijf saplings het beste
resultaat zou krijgen. Ik koos ze uit een flinke hoeveelheid saplings om de
juiste bomen te hebben die allemaal eenzelfde kant uit groeien. Beoordeeld
vanuit de pot is de richting naar rechts, daarom is het absoluut noodzakelijk
dat elke sapling naar rechts groeit en gevormd is.
Uitleg linker foto: Dit is de toonaangevende boom.

De soort is Hanabin.

De hoogte is 40cm. De stam omtrek is 6cm. Ik koos de dikste sapling als de
hoofdboom.

Uitleg rechter foto: Om het hele werkstuk een rechtse stroming te geven
zorg ik ervoor dat de hoofdboom een strikt rechts gevormd aanzicht krijgt
Foto: Nadat ik een hoeveelheid overbodige scheuten en takken verwijderd
heb gaf ik een extra vorming naar rechts toe. Ik zal weer verder snoeien
vlak voor ik hem in het grote geheel plant.
.

Uitleg foto: Dit is een typische Japanse pot (70x38x4,5). Het is een
handgemaakte poten heeft zijn eigen specifieke charme. Deze pot zette mij
aan om deze groep te gaan maken. Rechts en links van de pot zijn
asymmetrisch gevormd, ik beoordeelde dat de richting rechts was.

Uitleg foto: Zo ziet de pot of slab er kaal uit met diverse gaten in de bodem
om draden te kunnen bevestigen.
Hieronder zoals ik besloten heb om de bomen neer te zetten, drie op het
linker gedeelte en twee op het rechter gedeelte. Ik keek naar het volume
van de bomen en dit lijkt mij een juiste verhouding en opstelling.

Maar hoewel het lijkt alsof sommige bomen naar links hellen, kunnen
deze van richting veranderd worden door de voor en achterkant om te
wisselen. In een groepsstijl die uit meerdere Satsuki saplings bestaat kun je
zelf bepalen hoe je het eindresultaat wilt hebben door bijvoorbeeld de
stammen volkomen harmonieus op elkaar af te stemmen qua richting of om
nog wat afwijkingen toe te staan.

Het meest ideale is dat de dikste en grootste boom de hoofdboom wordt.
Als je alleen maar bomen hebt die ongeveer hetzelfde zijn qua hoogte of
dikte dan moet je door te snoeien lagere en hogere creëren zodat je contrast
kunt maken tussen de hoofdboom en de andere aanvullende bomen.
Uitleg linker foto onder:
Bijboom nummer 1. Hoogte is 39cm
stamomtrek 6cm(van de dikste stam).

Uitleg rechter foto boven: Eerste maakte ik een ruwe vorming naar rechts
en zal hem later nog wat nauwkeuriger snoeien.
Uitleg linker foto onder: Dit is de boom na de eerste ruw snoeibeurt. Hij is
gesnoeid in een drie stammige stijl, alhoewel elke stam wel een naar
rechtsgaande richting heeft is het geheel toch een beetje tweeslachtig.

Uitleg rechter foto boven: Bijboom No. 3 De hoogte is 50cm en de
stamomtrek van de belangrijkste stam is 5cm.
Uitleg linker foto onder: Deze sapling is zes stammig . Ik verwijderde de
recht opgaande dikste stam.

Uitleg rechter foto boven: Hoewel deze boom nog wat overbodige scheuten
heft kon ik er toch al een impressieve aan geven van een sterke wind van
links naar rechts waaiend.
Uitleg linker foto onder : Bijboom No. 4 De hoogte is 35 cm. De
stamomtrek van de dikste stam is 4 cm.

Uitleg rechter foto boven: De hele stroom van de boom is nog niet klaar
want er groeit nog een stam naar links.
Uitleg linker foto onder: Bijboom No. 2 De hoogte is 40 cm. Stamomtrek
van de dikste stam is 5cm.

Uitleg rechter foto boven: Alhoewel deze boom verscholen staat achter
de hoofdboom, is de stijl overeenkomstig aan die van de hoofdboom

gemaakt.
Contrast tussen de hoofd- en de bij bomen
We gaan door en volgen ons plan van aanpak om het geheel naar rechts te
gaan vormen.
De hoofdboom wordt geplant in groepje A links op de slab of pot. Hoewel
alle bomen behalve de hoofdboom aanvullend zijn in een groepsstijl is de
aanpak van dit bos anders dan die van een gewone groepsstijl.
Het groepje bomen A waar de hoofdboom bijzit wordt geplant aan de
windkant van het geheel maar groepje B staat benedenwinds.
En de groepen A en B staan in verhouding tot meester en knecht. Daarom
bestaat ook groep A uit drie bomen en groep B uit een tweetal bomen: ik
maakte een onderscheid tussen de bomen van groep A door deze meer
omvang te geven en die van groep B die dunner van stam zijn en korter van
lengte, dit benadrukt het contrast meer tussen de twee groepjes.
Omdat de bomen ongeveer even oud zijn heb ik aanvullend de groep A
groter gemaakt en hoger geplaatst dan die van groep B. Dit geeft een beter
aanzicht van de hele pot.
Soms hebben we een groepsstijl waar er geen onderscheid gemaakt wordt
tussen de bomen. Des te groter het arrangement is wordt het belangrijker
om verschil te maken tussen meester en knecht.
Uitleg foto onder: Het klaarmaken van het wortelstelsel. Ik verwijderde de
grond, maar kijk uit om niet teveel van de Kanuma te verwijderen.

Uitleg foto onder: Omdat groep A bestaat uit de hoofdboom plus twee bij
bomen, zal het geheel groter aandoen dan bij groep B.

Uitleg foto onder: Ik verwijder de stam die tegen de stroming in groeit en
de andere sapling kruist.

Uitleg foto onder: Beoordeling van hoe de groepjes geplaatst werden.
Om de nadruk te leggen op de relatie meester en knecht, dus tussen groep
A en B, kwam het idee bij mij op om groep A hoger te plaatsen dan groep
B. Hoewel het verschil in hoogte maar 2 cm is verwacht ik toch een groot
effect als je het geheel bekijkt.

Niet elke boom hoeft veel verschillende scheuten te hebben.
Terwijl ik de vijf bomen aan het planten was op de slab, bekeek ik steeds
de plaatsen waar ze geplant moesten gaan worden, intussen ging ik door
met het verwijderen van scheuten en de hoeveelheid bladeren.
Hoewel we bij elke individuele boom al gekeken hebben om ze in de juiste
vorm en stijl te krijgen zullen we nu gaan kijken hoe ze het doen als we de
bomen gaan combineren. We verwijderen de takken die te dicht op elkaar
staan of elkaar kruisen en maken zodoende een nette en compleet uitziend
resultaat van de groepsstijl.
Uitleg foto 1: Bij gebrek aan voldoende gaten moest ik soms twee draden
door één gat halen om de bomen te kunnen verankeren.

Uitleg foto 2: Deze pot is zo ondiep dat ik alleen in de directe omgeving
van de gaten wat drainage korrels aanbreng.
Uitleg foto 3: Om het verschil in hoogte te verkrijgen maakte ik voor groep
A een hoge hoop Kanuma en bij B een lagere..

Uitleg foto 4: Ik bevestig de boompjes overeenkomstig het eerdere
uitgezette plan en zet ze stevig vast met de bedrading.
Uitleg foto 5:Nadat alle 5 de bomen vastgezet zijn met draden voeg ik
Kanuma toe om de hele pot te bedekken en zo de basis te maken voor de
hele pot.

Uitleg foto 6: Ik spreid de sphagnum over de grond zo dun mogelijk.
Uitleg foto 7: Nadat ik de sphagnum neergelegd heb duw ik het goed aan
en knip de naar boven uitstekende stukjes sphagnum weg.

Uitleg foto 8: Dit is groep A nadat ik de sphagnum er op heb gedaan. De
Kanuma grond is nu bedekt met een dunne laag sphagnum.
Uitleg foto 9: Ik bevestig levend mos als decoratie op het sphagnum. In dit
geval moeten we de grond onder het mos zelf zoveel mogelijk verwijderen.

Uitleg foto 10: Door het mos met een pincet stevig op de sphagnum te
duwen is het niet nodig om het mos nog met draad vast te maken.

Zonder al te sterk te letten op de details in het geheel, is het wel
belangrijk om een goede aanblik aan het geheel te geven.
Dit keer gebruikte ik 5 bomen. Maar het is niet noodzakelijk om precies op
elke detail van een boom te letten, daar en tegen is het belangrijk om een
harmonieus geheel te maken.
En heel belangrijk is om groep B als een onderdeel van het geheel te maken
om de windrichting van het werk te benadrukken. Het belangrijkste deel is
groep A met de hoofdboom er in.
Alhoewel het het beste is als de hoofdboom een goede vorm heeft, geeft het
niet als hij niet harmonieert met de andere bomen.
Uitleg foto onder: Dit is nadat al het werk gedaan is. De hoogte van de
belangrijkste boom is 26cm. Stamomtrek is 6cm.

Uitleg foto onder: De grote ruimte tussen de groepen A en B is het eerste
punt wat opvalt.

Uitleg foto onder: Dit is het eindresultaat van bovenaf gezien.
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