
Verslag workshop Shoka Shofutai Suiriku Futakabu-ike     

Zaterdag 28 januari 2023 

Nadat in de ochtend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Ikenobo Chapter Nederland 
had plaatsgevonden, was er in de middag tijd voor een workshop onder leiding van Jean Christobal. 

We gingen aan de slag met een Shoka Shofutai schikking in twee groepen, de zogenaamde Suiriku 
Futakabu-ike. Om meerdere redenen is dit een bijzondere schikking: niet alleen door de scheiding in 
twee delen met landmateriaal achterin en water of moerasmateriaal vooraan, maar ook door het 
gebruik van een steen als onderdeel van de schikking. Dit om de grens tussen land en water te 
benadrukken. Ook de extra lijnen Tai-za en Soe-za zorgden voor wat extra moeilijkheid in de 
schikking. 

                                   

 

Met een duidelijke uitleg van Jean, zowel mondeling als op papier, wat aanvullend fotomateriaal en 
inspiratie van haar voorbeeldschikking ging iedereen enthousiast en geconcentreerd aan de slag.  

 

                

Jean had er veel moeite in gestoken om mooi materiaal te verzamelen: voor de bloemen van de 
Mekabu-groep had ze meerdere winkels en supermarkten afgezocht en Calla’s voor iedereen 
ingekocht. En voor het materiaal van de Okabu-groep had ze verschillende soorten takken 
meegenomen: Prunus, Forsythia en zelfs Elzentakken met katjes. Deze laatste had Jean mee mogen 
nemen van gemeentewerkers die aan het snoeien waren. 



 

                                                        

 

Toen zo langzamerhand iedereen zijn schikking wilde laten beoordelen door Jean, kreeg ze het 
behoorlijk druk. Nieuwe voorzitter Arie kwam netjes vragen aan Jean of hij ook deelnemers mocht 
corrigeren, want het was tenslotte ‘haar’ workshop deze middag. Met hulp van Arie, Terry, Tini en 
Shigemi heeft Jean ieders werk kunnen optimaliseren. Er werd vooral ook bekeken of de Tai-bloemen 
tussen 2 bladeren waren geplaatst en of er wel een oneven aantal materialen in de kenzan stond. 

Het was een leuke, geslaagde workshop met mooie eindresultaten om te fotograferen en mee naar 
huis te nemen. Iedereen van de organisatie: bedankt en tot de volgende workshop! 

 

                            

 

 


