
Vertaling	  Uitgave	  April	  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	  4	  heeft	  hij	  voor	  een	  3	  jaar	  oude	  Otakumi	  gekozen,	  deze	  soort	  is	  van	  origine	  vrij	  flexibel	  om	  
te	  gebruiken	  als	  basismateriaal.	  Daarnaast	  is	  de	  stam	  nog	  erg	  dun	  en	  kan	  je	  hem	  met	  alle	  genoegen	  
gaan	  stileren	  in	  de	  door	  jou	  gewenste	  stijl.	  

	  

Alhoewel	  het	  huidige	  materiaal	  een	  drie	  jaar	  oude	  plant/boom	  is	  zijn	  de	  richtlijnen	  van	  vorming	  
dezelfde	  als	  die	  gebruikt	  zijn	  in	  de	  februari	  en	  maart	  nummers.	  
Plant	  hem	  eerst	  in	  een	  pot	  voor	  je	  met	  bedraden	  begint.	  Omdat	  de	  nebari	  (wortelvoet)	  nog	  niet	  
volgroeid	  is	  hoewel	  het	  hier	  toch	  een	  3	  jaar	  oude	  boom	  is,	  moet	  je	  toch	  de	  dikkere	  en	  hardere	  
wortels	  zien	  te	  vinden	  en	  deze	  proberen	  te	  fixeren	  met	  draad	  als	  je	  de	  boom	  in	  de	  Kanuma	  grond	  zet.	  	  
	  
:	  Otakumi	  die	  3	  jaar	  oud	  is.	  Hoogte	  65	  cm.	  
	  

	  
:	  om	  een	  goede	  wortelvoet(nebari)	  te	  maken	  zet	  hem	  in	  een	  pot	  nadat	  je	  de	  onnodige	  wortels(	  
bovenlangs	  groeiend,	  kruisende	  wortels	  en	  verkeerd	  groeiende)	  verwijderd	  hebt.	  

	  



:	  als	  je	  de	  plant	  met	  2	  draden	  vastzet	  als	  hij	  nog	  geen	  goede	  wortelvoet	  heeft,	  maakt	  deze	  methode	  
de	  plant	  standvastig	  en	  geeft	  geen	  schade	  aan	  de	  plant.	  
:	  maak	  het	  eind	  van	  draad	  A	  vast	  aan	  dat	  van	  de	  andere	  A,	  en	  B	  met	  B.	  	  

	  
	  
Over	  de	  Otakumi,	  hoewel	  zijn	  takken	  en	  stam	  van	  nature	  flexibel	  en	  makkelijk	  te	  buigen	  zijn	  is	  het	  
toch	  noodzakelijk	  om	  de	  boom	  met	  2	  draden	  te	  bedraden	  in	  de	  door	  jou	  gewenste	  stijl.	  
In	  het	  geval	  van	  drie	  jaar	  oude	  planten	  is	  het	  gebruikelijk	  dat	  de	  bovenste	  delen	  van	  de	  stam	  dun	  zijn	  
met	  een	  paar	  uitlopers	  en	  dat	  het	  onderste	  deel	  dikkere	  en	  meer	  takken	  heeft.	  
Bij	  deze	  jonge	  planten	  kan	  je	  beter	  2	  draden	  van	  verschillende	  dikte	  gebruiken,	  eerst	  begin	  je	  met	  de	  
dunste!	  draad	  van	  beneden	  af	  tot	  aan	  de	  top	  en	  dan	  pas	  met	  de	  dikkere	  draad	  tot	  je	  bij	  het	  dunnere	  
gedeelte	  van	  de	  boom	  komt	  en	  dan	  stopt.	  Op	  die	  manier	  is	  het	  resultaat	  heel	  goed	  en	  loopt	  de	  
dunnere	  draad	  door	  wat	  visueel	  ook	  beter	  aan	  doet.	  
	  
Snoei	  de	  overbodige	  takken	  nadat	  je	  klaar	  bent.	  
Als	  je	  een	  plant	  hebt	  met	  veel	  scheuten	  snoei	  die	  dan	  weg	  nadat	  je	  bedraad	  hebt.	  Ook	  als	  het	  maar	  
een	  paar	  overbodige	  scheuten	  had	  dan	  toch	  eerst	  bedraden	  en	  daarna	  snoeien.	  
Bedraad	  tenzij	  je	  knoppen	  zou	  beschadigen,	  als	  je	  onregelmatig	  zou	  moeten	  bedraden	  	  doe	  dat	  dan	  
maar,	  zeker	  bij	  de	  eerste	  bedrading	  moet	  je	  dat	  doen	  terwijl	  je	  de	  knoppen/uitlopers	  vermijdt	  zodat	  
je	  bij	  de	  tweede	  bedrading	  geen	  problemen	  ondervindt.	  
	  
:	  	  Materiaal	  Otakumi.	  Hoogte	  65cm.	  Heeft	  een	  licht	  natuurlijke	  draai	  en	  helt	  licht	  over	  vanaf	  de	  
wortelvoet.	  



	  
Verklaring:	  Alhoewel	  deze	  boom	  geen	  goede	  wortelvoet	  heeft,	  kun	  je	  de	  verschillen	  zien	  in	  de	  dikte	  
en	  dichtheid	  van	  de	  wortels.	  Daarnaast	  helt	  ie	  licht	  vanaf	  de	  wortelvoet.	  Dit	  in	  aanmerking	  nemend	  
kan	  ik	  beslissen	  wat	  de	  voorkant	  moet	  worden.	  
:	  	  bedraad	  met	  2	  aluminium	  draden.	  Eerst	  de	  dunnere	  1,8mm	  van	  de	  bodem	  tot	  de	  top.	  
:	  gebruik	  daarna	  de	  dikkere	  draad	  2,5	  mm.	  Bedraad	  het	  langs	  de	  dunnere	  en	  let	  op	  om	  geen	  knoppen	  	  
te	  beschadigen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
:	  	  Buig	  hem	  stevig	  bij	  de	  eerste	  bocht.	  De	  eerste	  bocht	  is	  buitengewoon	  belangrijk	  als	  je	  een	  goede	  
uitgebalanceerde	  bonsai	  wilt	  maken.	  



	  
	  
Laten	  we	  van	  het	  eerste	  materiaal	  een	  Moyogi	  (informeel	  rechtopgaand)	  maken.	  Alhoewel	  de	  boom	  
geen	  	  enkele	  scheut	  in	  het	  middelste	  gedeelte	  heeft	  moet	  je	  daar	  een	  sterke	  scherpe	  bocht	  maken	  en	  
dan	  hopen	  dat	  er	  een	  uitloper	  gaat	  ontstaan.	  Je	  zult	  in	  de	  toekomst	  op	  dat	  deel	  boven	  de	  bocht	  
kunnen	  doorsnijden.	  
	  
Snoei	  de	  onnodige	  uitlopers.	  
Nadat	  je	  bedraad	  hebt	  moeten	  de	  overbodige	  uitlopers	  weggesnoeid	  worden.	  Verwijder	  eerst	  de	  
uitlopers	  in	  de	  binnenbochten	  zodat	  de	  beweging	  van	  de	  stam	  er	  beter	  uitziet.	  
Daarna	  de	  andere	  overbodige	  scheuten	  of	  uitlopers	  die	  in	  de	  verkeerde	  richting	  groeien	  verwijderen	  
en	  maak	  een	  planning	  om	  de	  overige	  takken	  te	  rangschikken.	  
Kort	  daarna	  de	  belangrijke	  scheuten	  in,	  maakt	  niet	  zoveel	  uit	  hoever.	  Dit	  afkorten	  zorgt	  voor	  nieuwe	  
uitlopers	  en	  knoppen	  en	  zal	  langzaam	  de	  nieuwe	  takken	  gaan	  vormen.	  
	  
	  
:	  Ook	  als	  het	  materiaal	  een	  soepele	  jonge	  plant	  was,	  let	  goed	  op	  wat	  je	  doet.	  Hou	  hem	  vast	  volgens	  
de	  basis	  methode	  en	  buig	  langzaam.	  

	  



:	  Beoordeel	  de	  boom	  op	  sterkte	  en	  buig	  de	  boom	  zover	  het	  verantwoord	  is.	  

	  
:	  Na	  het	  buigen	  de	  overbodige	  scheuten	  verwijderen.	  Snoei	  de	  belangrijke	  scheuten	  kort	  zodat	  deze	  
snoei	  nieuwe	  knoppen	  kan	  laten	  groeien.	  

	  
:	  Na	  het	  inkorten,	  rechts	  is	  de	  voorkant	  en	  links	  is	  de	  linker	  kant.	  	  



	  
	  
Een	  cascade	  wordt	  meestal	  gevormd	  door	  de	  stam	  in	  het	  middelste	  gedeelte	  sterk	  te	  buigen,	  het	  
wordt	  lastig	  als	  je	  niet	  een	  makkelijk	  buigbare	  plant	  kunt	  vinden.	  We	  gaan	  nu	  proberen	  van	  het	  2e	  
materiaal	  een	  cascade	  te	  maken.	  
Alhoewel	  de	  plant	  na	  het	  bedraden	  sterk	  overhelt	  in	  zijn	  geheel	  naar	  links,	  zie	  je	  dat	  ie	  vanaf	  de	  basis	  
ook	  iets	  overhelt,	  daarom	  buigen	  we	  het	  bovenste	  gedeelte	  naar	  rechts	  (!!)	  en	  laten	  het	  geheel	  
zoveel	  naar	  rechts	  overhangen.	  
Het	  moeilijkste	  gedeelte	  om	  te	  vormen	  bij	  een	  cascade	  is	  het	  keerpunt	  waar	  de	  stam	  van	  richting	  
verandert	  van	  boven	  naar	  beneden.	  Hij	  heeft	  een	  stompe	  hoek,	  	  en	  heeft	  nog	  geen	  duidelijke	  vorm.	  
Beslis	  eerst	  waar	  het	  keerpunt	  moet	  komen	  waar	  de	  stam	  over	  gaat	  hellen.	  Om	  deze	  plant	  in	  een	  half	  
cascade	  te	  maken	  die	  een	  korte	  afstand	  heeft	  tussen	  de	  top	  en	  de	  bodem,	  maak	  je	  het	  keerpunt	  wat	  
hoger	  en	  maak	  een	  hoek	  van	  30	  graden.	  
Hierna	  maak	  je	  ten	  tweede	  een	  voorwaarts-‐achterwaartse	  beweging	  in	  de	  stam	  en	  ten	  derde	  een	  op-‐	  
en	  neerwaartse	  draai.	  
Alhoewel	  je	  in	  de	  toekomst	  takken	  met	  lagen	  moet	  gaan	  maken	  is	  dat	  momenteel	  nog	  niet	  van	  
belang	  omdat	  er	  voldoende	  scheuten	  zich	  zullen	  gaan	  vormen	  die	  daarvoor	  gebruikt	  kunnen	  gaan	  
worden.	  Gebruik	  daarvoor	  de	  goed	  geplaatste	  scheuten	  die	  er	  al	  zijn	  of	  nog	  gaan	  komen	  en	  creëer	  
die	  langzamerhand	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd.	  
	  
:	  (afbeelding	  voorkant	  na	  bedraden)	  Is	  een	  Otakumi.	  Hoogte	  15	  cm.	  Het	  heeft	  een	  lichte	  overhellen	  
naar	  rechts	  vanaf	  de	  basis,	  het	  heeft	  een	  sterke	  bocht	  naar	  links	  vanaf	  het	  midden	  van	  de	  stam.	  



	  
:	  Beoordeeld	  vanaf	  de	  stambasis	  die	  licht	  naar	  rechts	  helt,	  laten	  we	  hem	  naar	  rechts	  gaan	  vanaf	  het	  
keerpunt.	  Hij	  is	  zo	  flexibel	  dat	  je	  hem	  in	  je	  gewenst	  stijl	  kunt	  maken.	  

	  
	  
:	  Om	  er	  een	  semi-‐cascade	  van	  te	  maken	  kan	  je	  het	  keerpunt	  beter	  wat	  hoog	  makenen	  de	  stam	  onder	  
een	  hoek	  van	  30	  graden	  laten	  hangen.	  In	  dit	  geval	  de	  stam	  niet	  te	  scherp	  buigen.	  

	  
:	  Maak	  een	  voor-‐	  en	  achterwaartse	  beweging	  in	  de	  stam.	  



	  
	  
:	  Maak	  een	  op-‐	  en	  neerwaartse	  buiging	  van	  de	  stam	  nadat	  je	  een	  voor-‐	  en	  achterwaartse	  bocht	  
gemaakt	  hebt.	  Rangschik	  gelijkertijd	  de	  scheuten	  zonodig	  door	  de	  stam	  iets	  te	  draaien.	  Hoewel	  de	  
draden	  soms	  wat	  los	  komen	  te	  zitten	  is	  dat	  geen	  probleem.	  

	  
:	  Corrigeer	  de	  hoeken	  van	  de	  bochten	  en	  maak	  ze	  zo	  scherp	  mogelijk	  zodat	  je	  de	  gewenste	  stijl	  zult	  
krijgen.	  



	  
:	  Verwijder	  nu	  pas	  de	  overbodige	  scheuten	  en	  uitlopers.	  Verwijder	  zeker	  de	  scheuten	  aan	  de	  
binnenzijde	  van	  een	  bocht.	  

	  
:	  (afbeelding	  voorkant	  na	  verwijdering	  van	  scheuten	  en	  uitlopers)	  De	  afstand	  tussen	  de	  top	  en	  
onderkant	  van	  de	  stam	  is	  16	  cm.	  De	  terracotta	  pot	  is	  16	  x5	  cm.	  Kort	  de	  scheuten	  die	  behouden	  
blijven	  in,	  ze	  hoeven	  in	  dit	  stadium	  nog	  niet	  bedraad	  te	  worden.	  Je	  kunt	  de	  takkenverdeling	  beter	  
beoordelen	  als	  er	  meer	  scheuten	  gekomen	  zijn.	  

	  
:	  (afbeelding	  rechterkant	  na	  verwijderen	  van	  scheuten	  en	  uitlopers)	  Kijk	  langs	  de	  hangende	  stam	  naar	  
beneden	  en	  je	  kunt	  de	  voor-‐	  en	  achterwaartse	  beweging	  zien	  met	  een	  grote	  bocht	  naar	  voren.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


