
Vertaling	  Uitgave	  Juli	  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	  7	  wil	  hij	  u	  leren	  hoe	  van	  een	  sapling	  een	  bonsai	  te	  maken	  in	  “chokkan”(formeel	  
recht	  opgaand)	  stijl	  en	  in	  “shakan”	  (hellende	  stam)	  stijl.	  
	  
Les	  7	  Hoe	  maken	  we	  een	  chokan	  of	  een	  shakan	  stijl	  van	  een	  sapling.	  
Nu	  moeten	  we	  een	  sapling	  hebben	  waarvan	  de	  stam	  recht	  op	  gaat,	  maar	  in	  feite	  is	  het	  
moeilijk	  om	  dit	  basis	  materiaal	  te	  vinden.	  Als	  je	  zo’n	  recht	  op	  gaande	  sapling	  wilt	  hebben	  dan	  
moet	  je	  de	  stam	  eigenlijk	  bedraden	  om	  de	  natuurlijke	  krommingen	  terug	  te	  kunnen	  	  buigen	  
en	  zodoende	  	  een	  rechte	  stam	  te	  creëren.	  
Alhoewel	  de	  auteur	  gebruik	  maakt	  van	  kwekerij	  vervaardigd	  materiaal,	  kunt	  uzelf	  misschien	  
niet	  aan	  zulk	  materiaal	  komen	  en	  dan	  moet	  u	  er	  zelf	  een	  maken	  waarbij	  u	  de	  sapling	  die	  u	  
gekocht	  heeft	  zelf	  bedraadt	  niet	  om	  bochten	  te	  maken	  maar	  juist	  om	  ze	  er	  uit	  te	  halen.	  Ook	  
zo’n	  sapling	  moet	  2	  a	  3	  jaar	  oud	  zijn.	  	  	  
	  
De	  voorkant	  van	  de	  boom.	  Dit	  is	  een	  Hanamaiko	  met	  een	  hoogte	  van	  41	  cm.	  De	  stam	  is	  
recht	  gevormd	  als	  basis	  voor	  een	  chokkan	  stijl.	  
	  

	  	  	  	   	  
Dit	  is	  de	  rechter	  kant	  van	  de	  boom.	  De	  stam	  is	  kaarsrecht	  van	  welke	  hoek	  je	  ook	  naar	  de	  
boom	  kijkt,	  voor-‐achter	  en	  vanaf	  de	  zijkanten	  en	  er	  zijn	  veel	  scheuten	  verspreid	  over	  alle	  
kanten	  van	  de	  boom.	  
	  



Chokkan	  stijl:	  
	  Het	  is	  altijd	  een	  heel	  belangrijk	  punt	  om	  als	  je	  de	  voorzijde	  kiest	  op	  te	  letten	  dat	  de	  boom	  
een	  goede	  wortelvoet	  heeft(of	  kan	  krijgen).	  
Bestudeer	  eerst	  de	  voorkant	  van	  de	  boom.	  
Satsuki	  saplings	  groeien	  niet	  gemakkelijk	  kaarsrecht	  omhoog.	  Ze	  vormen	  bijna	  altijd	  weer	  
krommingen	  zodra	  je	  de	  draad	  verwijdert.	  Alhoewel	  het	  niet	  de	  intentie	  is	  om	  de	  draad	  weg	  
te	  halen	  voordat	  het	  herfst	  is,	  haal	  ik	  toch	  ongeveer	  tot	  halverwege	  de	  stam	  de	  draad	  weg	  
om	  het	  resultaat	  als	  je	  er	  aan	  werkt	  beter	  te	  kunnen	  bekijken.	  
Allereerst	  de	  wortelvoet	  behandelen	  en	  de	  wortels	  rangschikken,	  het	  is	  het	  mooiste	  als	  een	  
boom	  kruipende	  wortels	  heeft(of	  krijgt)	  bij	  een	  rechtop	  gaande	  stijl,	  kies	  daarom	  de	  
voorkant	  die	  het	  beste	  aan	  deze	  voorwaarde	  voldoet.	  	  Natuurlijk	  is	  de	  plaatsing	  van	  de	  
scheuten	  ook	  daarbij	  belangrijk	  en	  dus	  kies	  de	  beste	  combinatie	  van	  wortelvoet	  en	  scheuten.	  
	  
Uitleg	  foto	  1:	  	  Knip	  de	  draad	  van	  de	  onderste	  helft	  van	  de	  stam	  weg	  zodat	  je	  de	  plaatsing	  van	  
de	  scheuten	  het	  best	  kunt	  beoordelen,	  maar	  laat	  de	  rest	  van	  de	  draad	  voorlopig	  zitten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto	  2:	  Kies	  de	  beste	  voorkant	  waarbij	  gelet	  wordt	  op	  de	  mooiste	  nebari	  nadat	  je	  de	  
wortelvoet	  gerangschikt	  hebt.	  
Foto	  3:	  Verwijder	  de	  laagste	  tak.	  

	  	  	  	  
Foto	  4:	  Nadat	  de	  onderste	  takjes	  verwijderd	  zijn.	  



	  
	  
Beslis	  over	  de	  plaats	  van	  de	  takken.	  
In	  het	  geval	  van	  Chokkan	  stijl	  is	  ook	  een	  zekere	  regelmaat	  in	  de	  plaatsing	  van	  de	  takken	  
gewenst.	  
Maak	  er	  in	  ieder	  geval	  geen	  afwijkende	  symmetrie	  van	  in	  de	  plaatsing	  van	  de	  takken.	  
Maak	  de	  Sashieda	  (2e	  tak)	  en	  de	  Ukeeda	  (tak	  als	  tegenwicht	  op	  de	  Sashieda)	  net	  als	  je	  in	  
andere	  stijlen	  zou	  maken	  en	  probeer	  er	  een	  gestroomlijnd	  geheel	  van	  te	  maken	  door	  ze	  
tegen	  elkaar	  uit	  te	  laten	  balanceren.	  
Ook	  bij	  een	  Chokkan	  stijl	  is	  de	  Sashieda	  de	  dikste	  en	  langste	  van	  alle	  takken.	  
Bij	  deze	  boom	  is	  die	  gemaakt	  aan	  de	  linker	  kant	  wordt	  dit	  een	  boom	  met	  een	  linkse	  
stroomlijning.	  
Het	  takken	  arrangement	  bij	  de	  Chokkan	  stijl	  heeft	  geen	  beperking	  zoals	  het	  moeten	  plaatsen	  
van	  de	  takken	  op	  de	  buitenzijde	  van	  een	  bocht,	  maar	  het	  is	  gebruikelijk	  dat	  je	  ze	  gelijkmatig	  
zowel	  rechts	  als	  links	  kunt	  laten	  groeien.	  
	  
Foto	  5:	  Een	  mogelijke	  voorkant.	  Dit	  is	  een	  eerste	  poging	  van	  bepalen	  van	  de	  voorkant.	  Daar	  
er	  wat	  ruimte	  is	  tussen	  de	  wortels	  onderaan	  de	  stam	  is	  deze	  kant	  de	  beste	  mogelijkheid.	  



	  
	  
Foto	  6:	  	  Een	  andere	  mogelijke	  voorkant.	  Dit	  is	  de	  tweede	  poging	  om	  de	  voorkant	  te	  bepalen.	  
Hoewel	  de	  ruimtes	  tussen	  de	  wortels	  wat	  breder	  zijn,	  de	  groeirichting	  van	  elke	  wortel	  komt	  
natuurlijk	  en	  evenwichtig	  over.	  
Foto	  7:	  Nog	  een	  derde	  mogelijkheid	  als	  voorkant.	  Takken	  vinden	  die	  kunnen	  dienen	  als	  
Sashieda,	  bekijk	  de	  voorkant	  nauwkeurig	  en	  oordeel	  ook	  over	  de	  rangschikking	  van	  de	  
verschillende	  takken.	  

	  
Foto	  8:	  Nadat	  er	  gekozen	  is	  voor	  de	  eerste	  mogelijkheid	  kunnen	  onnodige	  takken	  vooral	  aan	  
de	  voorzijde	  verwijderd	  worden.	  
Foto	  9:	  Nadat	  de	  onnodige	  takken	  verwijderd	  zijn	  en	  alleen	  de	  noodzakelijke	  overgebleven	  
zijn.	  



	  
	  
Meer	  over	  de	  Chokkan	  stijl.	  	  
Denk	  aan	  Coniferen	  en	  rangschik	  de	  takken.	  
Als	  we	  de	  boom	  nog	  eens	  goed	  bestuderen	  dan	  zien	  we	  dat	  het	  onderste	  gedeelte	  van	  de	  
boom	  veel	  scheuten	  heeft	  en	  het	  bovenste	  stuk	  niet.	  
Om	  een	  mooie	  stijl	  te	  maken	  moet	  je	  de	  ruimtes	  tussen	  de	  takken	  van	  onder	  naar	  boven	  toe	  
steeds	  iets	  korter	  maken,	  dus	  onderaan	  staan	  ze	  verder	  van	  elkaar	  dan	  bovenin.	  Maar	  omdat	  
deze	  boom	  maar	  een	  paar	  bovenste	  takken	  heeft	  en	  misschien	  komen	  er	  later	  nog	  wel	  bij,	  
lost	  hij	  dit	  probleem	  hier	  op	  door	  de	  stam	  af	  te	  knippen	  tot	  de	  plaats	  waar	  voldoende	  
scheuten	  staan	  en	  zo	  completteer	  je	  op	  een	  snelle	  manier	  de	  Chokkan	  stijl.	  	  
Als	  je	  de	  stam	  zo	  afkort	  dan	  moet	  je	  wel	  zorgen	  dat	  er	  een	  scheut	  is	  die	  als	  nieuwe	  top	  kan	  
gaan	  fungeren.	  Maak	  de	  scheut	  gemarkeerd	  als	  A	  op	  foto	  11	  de	  nieuwe	  top	  van	  de	  boom.	  
Een	  beetje	  afhankelijk	  van	  de	  stroomlijn	  van	  de	  stam	  die	  rechtop	  is	  vanaf	  de	  wortelvoet,	  
moet	  de	  top	  in	  zijn	  algemeenheid	  bij	  Chokkan	  ook	  recht	  naar	  boven	  wijzen.	  
	  
Stijl	  compleet	  maken	  door	  het	  bedraden	  van	  de	  takken.	  
Als	  vaststaat	  wat	  de	  nieuwe	  top	  is	  kunnen	  de	  individuele	  takken	  bedraad	  gaan	  worden.	  Denk	  
hierbij	  aan	  coniferen	  waarvan	  de	  takken	  horizontaal	  staan,	  zo	  moeten	  ook	  onze	  takken	  
bedraad	  worden.	  
	  
Foto	  10:	  Als	  je	  het	  litteken	  van	  een	  weggeknipte	  scheut	  glad	  maakt	  met	  een	  mes,	  zal	  het	  
litteken	  met	  een	  paar	  jaar	  verdwenen	  zijn.	  
Foto	  11:	  Knip	  het	  bovenste	  deel	  van	  de	  stam	  af,	  dit	  deel	  heeft	  maar	  een	  paar	  scheuten.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto	  12:	  Dit	  is	  de	  scheut	  A	  wat	  de	  nieuwe	  top	  gaat	  worden	  van	  de	  boom.	  
Foto	  13:	  Knip	  uitstekende	  delen	  van	  de	  stam	  en	  draden	  kort	  af.	  

	  	  	  	   	  
Foto	  14:	  Bedraad	  de	  nieuwe	  top	  zodat	  die	  rechtop	  komt	  te	  staan.	  
Je	  kunt	  aan	  de	  achterkant	  groeiende	  takken	  die	  de	  indruk	  geven	  van	  lengte	  gezien	  vanaf	  de	  
voorkant	  naar	  achteren	  tussen	  de	  andere	  scheuten	  aan	  de	  zijkanten	  	  door	  .	  
Geef	  ze	  een	  positie	  niet	  recht	  achter	  de	  stam	  maar	  laat	  ze	  iets	  schuin	  naar	  de	  kanten	  groeien	  
(wel	  horizontaal!).	  
	  
Foto	  15:	  Bedraad	  elke	  scheut	  en	  buig	  ze	  in	  horizontale	  stand.	  
Foto	  16:	  Als	  je	  een	  scheut	  naar	  beneden	  drukt	  om	  hem	  horizontaal	  te	  krijgen,	  let	  dan	  wel	  op	  
dat	  je	  dat	  vanaf	  de	  stam	  doet(anders	  krijg	  je	  een	  boogje	  bij	  de	  stam).	  



	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto	  17:	  Dit	  zijn	  scheuten	  die	  omhoog	  groeiden	  en	  terug	  gebracht	  werden	  naar	  horizontaal	  
vanaf	  de	  aanhechting	  op	  de	  stam.	  

	  
Foto	  18:	  Het	  werk	  is	  gedaan	  en	  de	  boom	  ziet	  er	  nu	  zo	  uit.	  



	  
	  
De	  variëteit	  is	  Hanamaiko	  met	  een	  hoogte	  nu	  van	  30cm,	  stamomvang	  4cm.	  
Daar	  de	  eerste	  tak	  als	  Sashieda	  links	  zit	  werd	  de	  boom	  iets	  rechts	  uit	  het	  midden	  van	  het	  
centrum	  van	  de	  pot	  geplant.	  
	  
Nu	  de	  Shakan	  stijl.	  
We	  gaan	  nu	  over	  van	  de	  Chokkan	  stijl	  naar	  de	  Shakan	  stijl.	  Geniet	  van	  beide	  stijlen	  die	  uit	  
dezelfde	  soort	  basis	  materiaal	  komen.	  
De	  sapling	  moet	  schuin	  gaan	  groeien.	  
We	  maken	  nu	  een	  Shakan	  stijl	  van	  ook	  een	  boom	  met	  een	  rechte	  stam.	  Een	  belangrijk	  
verschil	  is	  met	  de	  Chokkan	  stijl	  dat	  de	  stam	  heel	  duidelijk	  volledig	  schuin	  is,	  daarom	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  de	  Nebari,	  wortelvoet,	  plaatsing	  van	  takken	  en	  de	  top	  van	  de	  boom	  geschikt	  
zijn	  voor	  deze	  hellende	  stijl.	  
Eerst	  in	  het	  geval	  van	  de	  nebari,	  kan	  er	  stabiliteit	  komen	  in	  het	  beeld	  van	  de	  boom	  als	  hij	  een	  
sterke	  wortel	  heeft	  aan	  de	  tegenzijde	  van	  de	  stamhelling.	  
Als	  je	  de	  wortels	  gaat	  rangschikken	  vind	  dan	  de	  sterke	  wortel.	  Als	  je	  die	  gevonden	  hebt	  dan	  
komt	  de	  helling	  aan	  de	  tegenovergestelde	  kant.	  
Daar	  in	  deze	  stijl	  de	  boom	  niet	  naar	  voren	  of	  achteren	  helt,	  maar	  alleen	  naar	  rechts	  of	  links,	  
dan	  ligt	  de	  voorkant	  van	  de	  boom	  al	  vast	  zodra	  je	  de	  sterke	  wortel	  gevonden	  hebt.	  



Nu	  vervolgens	  bij	  het	  rangschikken	  van	  de	  takken	  is	  het	  regel	  dat	  bij	  de	  boom	  de	  Sashieda	  
aan	  de	  kant	  van	  de	  helling	  komt.	  
Als	  je	  de	  boom	  naar	  links	  wilt	  laten	  overhellen	  moet	  je	  de	  dikste	  en	  langste	  tak	  kiezen	  die	  
aan	  de	  linker	  kant	  zit.	  
Deze	  stijl	  geeft	  de	  mensen	  een	  gevoel	  dat	  de	  wind	  hard	  waait,	  daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  
in	  gedachten	  neemt	  waar	  de	  wind	  vandaan	  komt	  en	  welk	  effect	  dat	  op	  de	  takken	  moet	  
hebben	  als	  je	  ze	  vormt.	  
	  
Foto	  1:	  Deze	  soort	  is	  een	  Hanamaiko,	  hoogte	  41cm,	  stamomtrek	  4	  cm.	  
Foto	  2:	  Verwijder	  de	  onderste	  takken	  zodat	  de	  onderste	  stambasis	  goed	  te	  zien	  is.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto	  3:	  Voor	  je	  de	  voorkant	  bepaalt	  rangschik	  eerst	  de	  wortels	  en	  vind	  de	  sterke	  wortel.	  
Foto	  4:	  Nadat	  de	  sterke	  wortel	  gevonden	  is,	  de	  voorkant	  bekijken	  en	  de	  hellinghoek	  bepalen.	  

	  
	  
In	  Shakan	  stijl	  is	  het	  ook	  regel	  dat	  de	  takken	  regelmatig	  rechts	  en	  links	  gerangschikt	  worden	  
op	  volgorde.	  Je	  kunt	  de	  richting	  van	  de	  takken	  corrigeren	  door	  ze	  te	  bedraden.	  
Het	  laatste	  wat	  bekeken	  moet	  worden	  is	  de	  toptak	  van	  de	  boom,	  als	  je	  die	  zo	  kunt	  maken	  
dat	  de	  apex	  tegenover	  gesteld	  komt	  te	  zitten	  ten	  opzichte	  van	  de	  Shakan	  stijl,	  dan	  zal	  deze	  



een	  stabiele	  indruk	  maken.	  Daar	  de	  plaats	  van	  de	  apex	  grote	  invloed	  heeft	  op	  het	  
completeren	  van	  de	  stijl,	  besteed	  daar	  extra	  aandacht	  aan.	  

	  
	  
Foto	  6:	  Bedraad	  eerst	  de	  top	  van	  de	  boom	  en	  maak	  daarna	  wat	  beweging	  in	  de	  stam.	  
Foto	  7:	  Zo	  was	  de	  boom	  in	  het	  begin	  bedraad	  en	  had	  de	  boom	  een	  rechte	  stam.	  

	  	  	  	  	   	  
Foto	  8:	  De	  beweging	  van	  de	  stam	  is	  erg	  eenvoudig,	  bedraad	  de	  stam	  en	  vorm	  hem.	  
Foto	  9:	  De	  vorming	  is	  compleet	  en	  het	  werk	  gedaan.	  



	  	  	  	  	   	  	  	  
	  
Deze	  Hanamaiko	  is	  nu	  24cm	  hoog	  en	  de	  stamomtrek	  4cm.	  Ik	  besloot	  om	  de	  kortere	  scheut	  
tot	  Sashieda	  te	  maken	  en	  de	  langere	  scheut	  boven	  in	  als	  het	  ware	  als	  een	  dubbele	  top	  te	  
maken.	  
	  
Vertaald	  van	  uit	  het	  Japans	  naar	  Engels	  door	  Mack,	  van	  Engels	  naar	  Ned.	  door	  Jaap	  en	  
samengesteld	  door	  Leen.	  
	  
	  


