
Vertaling	  Uitgave	  Mei	  2014	  Bonsaiblad	  Satsuki	  Kenkyu	  Les	  5	  
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	  5	  gaat	  hij	  de	  ultieme	  ishizuki(geplant	  op	  rots)	  creëren	  en	  velen	  zullen	  verbaasd	  
over	  het	  resultaat	  zijn.	  
Eerst	  moeten	  grote	  Saplings(jonge	  azalea	  planten)	  gevonden	  worden.	  
In	  deze	  les	  gaat	  het	  om	  3	  Saplings	  om	  een	  Ibigawa	  rots	  te	  formeren.	  	  
Deze	  Ibigawa	  rots(grillige	  rots	  soort)van	  44cm	  	  wordt	  gevonden	  in	  de	  Ibigawa	  rivier.	  

	  Daarom	  heb	  ik	  drie	  lange	  saplings	  nodig	  die	  ongeveer	  2x	  zo	  lang	  zijn	  als	  de	  rots	  groot	  is.	  En	  
omdat	  ik	  de	  saplings	  zo	  strak	  mogelijk	  om	  de	  rots	  wil	  winden	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  de	  
Azalea’s	  zo	  flexibel	  mogelijk	  zijn.	  

	  Materiaal	  is	  Ibigawa	  rots,	  hoogte	  44cm,	  breedte	  16cm.	  Ik	  beslis	  over	  de	  hoek	  die	  de	  rots	  
moet	  hebben	  en	  waarbij	  hij	  een	  goede	  beweging	  toont	  gezien	  van	  de	  voorkant.	  

:	  materiaal	  azalea	  Wakayama	  hoogte	  ongeveer	  80cm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Eerst	  maak	  ik	  een	  plan	  wat	  voor	  ishizuki	  stijl	  ik	  wil	  maken	  en	  gebruik	  draad	  als	  voorbeeld.	  
Nadat	  ik	  de	  rots	  omwonden	  had	  met	  de	  draad(die	  net	  zolang	  geknipt	  is	  als	  de	  saplings	  zijn)	  
bekeek	  ik	  wat	  voor	  ishizuki	  stijl	  ik	  er	  van	  kon	  maken.	  
Ik	  wil	  iets	  	  maken	  en	  laten	  zien	  wat	  voor	  impact	  het	  geeft	  door	  de	  rots	  met	  3	  saplings	  te	  
omwinden.	  Ik	  wil	  een	  streng	  beeld	  vormen	  door	  de	  rots	  naar	  links	  te	  laten	  overhellen.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Ik	  beperk	  de	  basismaterialen	  tot	  flexibele	  saplings.	  
:	  het	  materiaal	  is	  wel	  wat	  stug	  maar	  blijft	  binnen	  de	  marge	  die	  ik	  verlang.	  
	  
:	  	  dit	  materiaal	  is	  ideaal,	  een	  hele	  flexibele	  sapling.	  

	  	  	  	  	  	   	  
:	  Om	  de	  rots	  met	  3	  saplings	  te	  omwinden	  moeten	  de	  flexibele	  saplings	  gekozen	  worden.	  Als	  
het	  bovenste	  deel	  van	  de	  sapling	  ongeveer	  90	  graden	  gebogen	  kan	  worden,	  kan	  je	  de	  rots	  
daarmee	  omwinden,	  je	  moet	  wel	  de	  stam	  van	  beneden	  aan	  tot	  aan	  de	  top	  kunnen	  buigen	  
met	  beide	  handen	  om	  het	  geheel	  wat	  flexibeler	  te	  maken.	  



	  
	  
Het	  uiteindelijke	  resultaat	  wordt	  in	  vijf	  jaar	  bereikt.	  
De	  manier	  om	  een	  ishizuki	  stijl	  te	  maken	  is	  meest	  gebruikelijk	  	  om	  de	  rots	  te	  omwinden	  met	  
een	  sapling	  in	  “Neagari”	  (bloot	  liggende	  wortels)	  stijl	  of	  om	  de	  wortels	  van	  de	  plant	  
voorzichtig	  beetje	  bij	  beetje	  	  uit	  te	  spreiden	  en	  vast	  te	  maken	  aan	  de	  rots.	  Maar	  de	  vorm	  op	  
deze	  manier	  wordt	  gemaakt	  door	  de	  rots	  te	  omwinden	  met	  de	  wortels,	  het	  zal	  in	  de	  
toekomst	  gaan	  lijken	  alsof	  de	  wortels	  over	  de	  rots	  kruipen.	  Alhoewel	  je	  op	  deze	  manier	  een	  
interessante	  en	  gecompliceerde	  stijl	  kunt	  maken	  zal	  uiteindelijk	  de	  rots	  niet	  goed	  meer	  te	  
zien	  zijn	  als	  de	  wortels	  dikker	  worden.	  Te	  oordelen	  naar	  de	  rots	  die	  ik	  deze	  keer	  gekozen	  
heb,	  limiteer	  ik	  het	  aantal	  saplings	  tot	  drie	  stuks.	  
De	  rots	  en	  de	  saplings	  aan	  elkaar	  vast	  maken.	  
Ik	  durfde	  drie	  saplings	  te	  kiezen	  die	  allemaal	  verschillende	  hoogtes	  hebben.	  Ik	  kies	  de	  dikste	  
en	  grootste	  sapling	  als	  hoofdmateriaal	  en	  plaats	  die	  aan	  de	  voorkant	  van	  de	  rots	  en	  zet	  de	  
andere	  twee	  links	  en	  rechts	  van	  de	  rots.	  
Geen	  gebruik	  makend	  van	  draad	  	  en	  grond	  draai	  ik	  de	  saplings	  om	  de	  rots,	  afhankelijk	  van	  de	  
soepelheid	  van	  de	  sapling	  wind	  ik	  ze	  zo	  dicht	  mogelijk	  tegen	  de	  rots	  aan.	  Ook	  als	  er	  wat	  
grotere	  ruimtes	  zijn	  tussen	  de	  saplings,	  maak	  je	  daarover	  geen	  zorgen	  want	  tegen	  de	  tijd	  dat	  
ze	  tot	  een	  complete	  bonsai	  gegroeid	  zijn	  als	  ishizuki	  zullen	  ze	  dichter	  naar	  elkaar	  gegroeid	  
zijn.	  
	  
Omwind	  de	  rots	  met	  de	  deze	  saplings	  gebaseerd	  op	  het	  plan	  van	  de	  ishizuki	  stijl	  
Verwijder	  eerst	  de	  dubbele	  of	  kruisende	  wortels.	  



	  
	  laat	  de	  fijne	  wortels	  zitten	  en	  je	  hoeft	  niet	  veel	  aarde	  weg	  te	  halen.	  
	  omwind	  de	  rots	  met	  de	  drie	  saplings	  waarbij	  de	  dikste	  en	  grootste	  	  
vooraan	  geplaatst	  wordt.	  

	  
Om	  te	  zorgen	  dat	  de	  saplings	  zich	  goed	  gaan	  hechten	  aan	  de	  rots,	  snij	  een	  stuk	  van	  de	  
wortelkluit	  weg	  waar	  de	  wortels	  niet	  zo	  goed	  zijn.	  Doe	  het	  voorgaande	  ook	  zo	  aan	  de	  
andere(zij)kanten	  en	  bevestig	  de	  saplings	  met	  draad	  aan	  de	  rots	  vast.	  



	  
	  
Maak	  de	  saplings	  vast	  aan	  de	  rots	  met	  draad	  of	  touw	  op	  plaatsen	  waar	  de	  stam	  wat	  ver	  van	  
de	  rots	  af	  zit	  en	  omdat	  de	  sapling	  steeds	  verder	  groeit	  moet	  het	  draad	  of	  touw	  steeds	  wat	  
strakker	  aangetrokken	  worden	  totdat	  de	  stam	  uiteindelijk	  stevig	  tegen	  de	  rots	  aan	  gegroeid	  
is,	  dit	  moet	  je	  een	  enkele	  maand	  volhouden.	  
Maak	  een	  ishizuki	  met	  een	  gecompliceerde	  stijl.	  
Als	  je	  de	  drie	  saplings	  op	  sommige	  plaatsen	  elkaar	  laat	  kruisen	  kan	  je	  een	  patroon	  mee	  
geven	  van	  kruisende	  of	  gescheiden	  wortels.	  En	  als	  je	  gebruik	  kunt	  maken	  van	  sommige	  
scheuten	  die	  zich	  nu	  gaan	  laten	  zien	  kun	  je	  een	  fraai	  gecompliceerd	  figuur	  van	  de	  wortels	  
maken.	  
Eerst	  de	  dikste	  en	  langste	  sapling	  om	  de	  rots	  draaien.	  

	  
Middelste	  foto:	  	  En	  om	  de	  tweede	  sapling	  om	  de	  rots	  te	  draaien	  zoek	  goede	  plekken	  uit	  waar	  
de	  sapling	  zo	  dicht	  mogelijk	  tegen	  de	  rots	  aan	  komt	  te	  zitten.	  
Foto	  links	  :	  	  Rekening	  houdend	  dat	  de	  saplings	  dik	  zullen	  gaan	  worden	  hou	  daarom	  
voldoende	  ruimte	  tussen	  de	  saplings	  om	  de	  rots.	  
Tot	  de	  saplings	  zelf	  tot	  tegen	  de	  rots	  aan	  gegroeid	  zijn	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  ze	  voorzichtig	  
met	  draad	  of	  touw	  tegen	  de	  rots	  aan	  vast	  te	  maken.	  



Hoe	  flexibel	  de	  saplings	  ook	  zijn,	  het	  is	  moeilijk	  om	  ze	  direct	  al	  dicht	  tegen	  de	  rots	  aan	  te	  
krijgen	  en	  laat	  daarom	  gerust	  wat	  ruimte	  tussen	  stam	  en	  rots	  en	  door	  de	  tijd	  trek	  je	  de	  draad	  
of	  touw	  verder	  aan	  tot	  de	  stam	  tegen	  de	  rots	  aan	  zit.	  

	  	  	  	   	  

	  
	  Alhoewel	  je	  ruimte	  ziet	  tussen	  de	  rots	  en	  de	  saplings	  hier	  en	  daar	  is	  dat	  geen	  probleem.	  Zet	  
de	  sapling	  vast	  met	  draad	  of	  touw	  tenzij	  je	  nadrukkelijk	  zelf	  meer	  ruimte	  wilt	  aanhouden.	  
	  
Maak	  deze	  ishizuki	  met	  maar	  één	  top.	  
Verenig	  twee	  saplings	  die	  je	  om	  de	  rots	  gewonden	  hebt	  bovenaan	  om	  zodoende	  één	  top	  te	  
gaan	  vormen,	  als	  je	  ze	  samen	  bindt	  met	  draad	  zullen	  ze	  zich	  met	  elkaar	  verenigen	  in	  de	  
nabije	  toekomst.	  Het	  is	  niet	  nodig	  om	  bijvoorbeeld	  de	  dikste	  sapling	  als	  top	  te	  gaan	  
gebruiken,	  kijk	  naar	  de	  conditie	  van	  de	  andere	  saplings	  en	  als	  er	  een	  bij	  is	  die	  aan	  alle	  
kwaliteitseisen(lengte,	  richting	  enz.)	  beter	  voldoet	  gebruik	  die	  dan.	  Als	  je	  de	  draad	  een	  paar	  
maal	  om	  de	  top	  hebt	  gewonden	  is	  het	  nu	  afwachten	  op	  het	  resultaat	  t.z.t.	  
Er	  aan	  denkend	  dat	  een	  eerste	  prioriteit	  is	  om	  de	  sapling	  dikker	  te	  laten	  groeien	  kun	  je	  het	  
geheel	  beter	  in	  een	  wat	  grotere	  houten	  pot	  plaatsen	  dan	  normaal	  zou	  zijn.	  Nadat	  de	  wortels	  
beter	  ontwikkeld	  zijn	  zullen	  de	  saplings	  veel	  zijscheuten	  ontwikkelen,	  sommigen	  hiervan	  
zullen	  blijven	  voor	  een	  betere	  ontwikkeling	  van	  de	  ishizuki.	  
	  
	  	  Nadat	  de	  drie	  saplings	  bevestigd	  zijn	  aan	  de	  rots:	  



	  
Na	  alle	  bewerkingen	  om	  de	  saplings	  te	  bevestigen	  verenig	  je	  twee	  saplings	  bovenaan	  om	  
zodoende	  één	  top	  te	  gaan	  vormen.	  
Nadat	  je	  één	  sapling	  gekozen	  hebt	  die	  de	  beste	  condities	  heeft,	  knip	  je	  de	  andere	  twee	  daar	  
af.	  Als	  je	  drie	  saplings	  verenigt	  met	  draad	  zullen	  ze	  in	  de	  toekomst	  samengaan	  als	  één	  top.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  Bedraad	  de	  top	  en	  geef	  er	  wat	  beweging	  aan.	  



	  
	  
Hoe	  de	  ishizuki	  aan	  de	  (houten)	  pot	  te	  bevestigen	  met	  draad.	  
Om	  de	  zware	  rots	  te	  ondersteunen	  draai	  je	  vier	  schroeven	  in	  het	  hout	  van	  de	  pot	  en	  zet	  het	  
geheel	  vast	  met	  draden.	  
Gooi	  veel	  kanuma	  grond	  op	  de	  bodem	  van	  de	  pot	  maar	  maak	  geen	  draad	  verbindingen	  met	  
de	  bodem	  van	  de	  houten	  pot.	  

	  	  	  	  	  	   	  
Zorg	  dat	  de	  wortels	  volledig	  bedekt	  worden	  met	  kanuma	  grond	  om	  een	  sterke	  groei	  van	  de	  
wortels	  te	  stimuleren.	  

	  



	  Nadat	  al	  het	  werk	  gedaan	  is(De	  voorkant	  van	  de	  ishizuki)	  
De	  hoogte	  is	  55cm.	  Ideale	  schikking	  van	  de	  takken	  met	  gebruik	  maken	  van	  draad.	  Maat	  van	  
de	  houten	  pot	  is	  54	  x	  45	  	  x	  12cm.	  	  Alhoewel	  er	  nog	  flink	  wat	  ruimtes	  	  zijn	  tussen	  de	  rots	  en	  
de	  saplings	  worden	  deze	  door	  de	  tijd	  langzaam	  kleiner	  en	  kleiner	  door	  de	  bedrading	  
regelmatig	  aan	  te	  trekken.	  
	  

	  
De	  linkerzijde	  van	  de	  Ishizuki.	  

	  Vertaling	  Japans	  Engels	  door	  Mac	  ,	  Engels	  
Ned.	  door	  de	  voorzitter	  Jaap	  en	  samengesteld	  met	  de	  foto’s	  door	  Leen	  



	  


