De vertaling les 9 van het September 2014 nummer van 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.
Les 9 . Je kunt lange saplings met draad omwonden buigen en er heel
karakteristieke Moyogi’s (informele recht opgaande stijl) van maken.
Wat doe je in een hete, warme zomer met je bonsai’s, klaagt u niet dat u te
weinig te doen hebt behalve water geven en af en toe wat insecten
bestrijdingsmiddelen spuiten?
Gelukkig is midden zomer de beste tijd om saplings te bedraden en een
eerste vorming te geven. In dat seizoen zijn ze erg soepel en flexibel omdat
ze hard groeien en de wortels heel veel vocht opzuigen. Je kunt hele korte
bochten buigen terwijl dat veel moeilijker zou zijn dan in het voorjaar.
Omdat de bast veel water bevat moet je wel erg goed opletten bij het
bedraden dat je deze niet beschadigd. Dit is een oude reden vanuit het
verleden dat je Satsuki’s niet moet bedraden in dat seizoen, toch is het wel
de beste tijd ervoor.
Uitleg foto links bovenaan: De drie lange saplings die voor deze
gelegenheid geselecteerd werden: Mori no Suzu(rechts) vier jaar oud en
114 cm lang, Murasakibojo(midden) drie jaar oud en 95 cm hoog,
Sakurahime(links) ook drie jaar oud en 97 cm hoog.

Foto hieronder: Zo boog een heel bekende meester, Ueso, de saplings, voor
de tweede wereldoorlog was hij druk bezig en stond bekend om zijn
originele en vooruitstrevende stijlen. Deze keer wil ik een beetje
experimenteren zoals hij deed.

Belangrijke punten bij bedraden en buigen van saplings in de zomer:
Allereerst moet het draad behandeld worden: deze moeten omwikkeld
worden met lange strepen papier om te voorkomen dat je schade aan de
bast toebrengt als je gaat bedraden.
Papier wat hier goed geschikt voor is is dun bruin papier, knip het papier in
stroken van 1 cm breed en wind dit schuin over het draad.
Tweede punt is om gedurende een paar dagen voor je gaat buigen de plant
wat aan de droge kant te houden, je zult daardoor de bast minder snel
beschadigen en wordt de stam flexibeler zodat je hem niet snel breekt.
Foto hieronder:
Bekijk de wortelvoet en verwijder de overtollige wortels. Omdat er zich
veel nieuwe wortels zullen gaan vormen moet je wortelkluiten verwijderen
en de wortels die de verkeerde kant uitgroeien.

Foto links bovenaan: Het is niet nodig om de grond helemaal te
verwijderen van de wortels. Nadat je de harde stukken Kanuma grond
verwijderd hebt, kun je de fijne wortels wegknippen die nog uit de wortel
bal komen.
Foto links: Als je lange saplings bedraad dan is het gewicht daarvan
aanzienlijk, je moet daarom het geheel fixeren en de plant met een tweetal
draden vastzetten om te voorkomen dat het geheel los komt te zitten als je
bedraad hebt.

Foto rechts: Dit is de foto nadat de sapling in de pot gezet is. Om
wortelgroei te stimuleren voor een goede nebari, moet je de plant relatief
diep planten.
Foto hieronder: Als je de draad met lange repen papier omwikkelt zul je
weinig problemen hebben om de stam te kunnen buigen, nog een ander

voordeel van “bekleedde” draden is dat het draad minder heet wordt als de
zon schijnt.

Je kunt lange saplings heel goed in de zomer bedraden als ze flexibel
zijn.
Deze keer wil ik een drietal variëteiten gaan vormen en al naar gelang hun
eigen structuur gaan bedraden.
Om diverse bekende stijlen te gaan maken wil ik van elke aparte stijl hun
karakteristieke kenmerk gaan benadrukken, daarom heb ik lange saplings
gekozen van ongeveer 1 meter lang en ga die in een originele en stoere stijl
vormen.
Alhoewel wat ik hier ga doen niet veel afwijkt van wat beschreven is in
vorige lessen, zal ik refereren aan vorige lessen en zal elk stadium met
foto’s verklaren.
Allereerst ga ik de grote vorm maken en daarna de kleine bochten er in
brengen.
Zoals gezegd zijn saplings erg flexibel in de zomer en kun je ze makkelijk
buigen, is het toch erg gevaarlijk als ik direct begin met korte bochten, voor
ik bedraad probeer ik de stam te buigen om te voelen tot hoever ik later kan
gaan.
Als ik bedraad , gebruik ik twee of drie draden, en bedraad de sapling

volledig, als de buiglussen wat kort of small zijn is dat niet erg want dan
kun je makkelijker kleine bochten buigen.
Allereerst begin je de hele sapling met wat grote bochten te vormen zodat
de stijl er ruwweg in zit, daarna als dit gedaan is voor de hele sapling ga je
elke grote bocht bij buigen in kortere en scherpere bochten.

Foto hieronder is de Murasakibojo van 95 cm lengte. Dit is een hybride
soort van Fukubotan en Kaminoyama kirin. Van nature is deze boom een
beetje hard maar kunnen hem goed bewerken als we dat midden in de
zomer doen.

Foto 1 hieronder links:
Steek de draad stevig een beetje bij de stam vandaan in de grond.

Foto 2: Heel belangrijk is om de eerste bocht zo laag mogelijk te maken!
Foto 3 rechts:
Bedraad de stam heel zorgvuldig door zowel de draad(met papier
omwonden) als de stam met je vingers vast te houden en omklem de stam
met je hele hand om te voorkomen dat de draad op de stam gaat schuren.
Foto 4 midden:
Draai er nu een tweede draad omheen direct langs de eerste draad en steek
de draad eerst in de grond naast de eerste draad..

Foto 5: Draai de draad om de stam bovenop de eerste draad, op deze
manier beschadig je de stam niet.
Foto 6: Het buigen van de tachiagari ( stam die uit de grond op komt), dit
kan naar rechts of links, laat de stam zelf balanceren naar rechts of links en

buig hem dan zelf verder naar die kant.
Foto 7: maak de tweede bocht tegenovergesteld zodat de stam weer
overeind komt, maak flauwe bochten in het onderste gedeelte van de stam.

Foto 8: Maak kleinere bochten, buig niet op één bepaald punt maar maak
boogjes.
Foto 9: Als je een bocht die je al kleiner gebogen had nog kleiner wilt
maken doe dat dan heel rustig zodat er geen breuk optreedt.
Foto midden onder: Dit is uiteindelijk zoals hij geworden is vaan de
voorkant gezien.
Foto links onder: de rechter kant van de boom na het bedraden. De hoogte
is nu ongeveer 60cm. Ik denk dat ik deze stijl in de toekomst niet aan zal
houden maar de stam zal inkorten afhankelijk van nieuwe scheuten die
zullen gaan groeien.

Foto rechtsonder: Dit is een Sakurahime met 97 cm hoogte, de structuur
van deze boom is zacht en flexibel.
Foto 1 onder: Besef dat je op het punt van de knot de boom maar naar één
kant kunt buigen met de richting mee.

Foto 2 boven: Nadat de hele stam volledig bedraad is.
Foto 3 onder rechts: Maak gebruik van de knot en buig daar een kleine
bocht.
Foto 4 onder: Buig het gedeelte van de knot langzaam en geduldig en de
sterkste buiging komt op dit ene punt.
Foto 5 onder: Dit is de stijl na de eerste ruwe vormgeving.

Foto 6: Maak wat kleinere bochten al naargelang jezelf als stijl in
gedachten hebt.
Foto midden: Dit is de complete stijl na bedraden en buigen(voorkant)
Foto links: Complete stijl van rechts gezien. De hoogte is nu 54cm.
Waarschijnlijk zal deze stijl niet blijvend zijn maar dit zal afhangen van de
scheuten die gaan komen, daarna kan de stijl nog aangepast worden.

Foto rechts: Dit is een Mori no suzu met 114 cm hoogte. De structuur van
de boom is relatief zacht.
Foto 1: Bedraad de hele stam met twee draden, deze boom kun je met twee
draden buigen.
Foto 2: Om de scheut te kunnen buigen met draad moet er een derde draad
gebruikt worden ook van onderaf aan, leg deze ook op de tweede draad en
buig af naar de scheut om die verder te bedraden.

Foto 3: Bedraad de scheut met de derde draad, maak de bochten iets kleiner
dan je normaal met de stam doet.

Foto rechts: Dit is de complete vorm nadat hij bedraad en gebogen is en op
de laatste foto hierna een foto van de voorzijde. De hoogte van de top tot
aan de bodem van de sapling is 62cm. Dit is een afwijkende stijl ten
opzichte van de eerste twee saplings want ik heb hem gecompleteerd tot
een cascade stijl. Ook deze stijl zal in de toekomst nog verder aangepast
worden.

