Bonsaivereniging

De Leie Deinze
___________________________________________________________________________

Beginnerscursus 2020

-

De cursus loopt over 5 maand om alle basis-aspecten voldoende te kunnen uitdiepen.
Deelname is gratis voor leden van VBV De Leie.
We verwachten dat wie zich inschreef zich ook meteen engageert om de cursus volledig mee
te volgen.
De cursus gaat door op de dagen van de gewone vergaderingen telkens in de voormiddag om
9u45 tot rond 12u30.
Iedere deelnemer is verplicht om deze cursus te starten met door de club aangeleverde
startplanten. De club zal zorgen voor de planten. Prijs +/- €100.
Het boek uitgegeven door VBV: ‘Bonsai, de basis en meer’ is aan te bevelen als ruggensteun.
(Kostprijs 18 euro)
Tijdens de basiscursus voor beginnende geïnteresseerden krijgt u een deel theoretische
achtergrond over bonsai en daarna werken we samen aan uw boom.
De startplant wordt gedurende de cursus, onder begeleiding, opgebouwd, bedraad en
(indien nodig) verpot tot uw eerste pre-bonsai.
Alle benodigdheden kunnen in de club aangekocht worden.
We gaan stap voor stap, bonsai is een hobby voor mensen met geduld…, veel geduld.

Programma:
-

15 februari:
o Theorie: Wat is bonsai? Hoe kiest men een startplant? Waar moeten we op letten?
o Startplant: wortelvoet vrijmaken en mogelijke voorzijdes kiezen.
o Mee te brengen: papier, balpen, potlood, scherpe snoeischaar, harkje en bamboe- of
eetstokje.

-

14 maart:
o Theorie: Gereedschap – wat nodig, waarvoor dient het.
o Startplant: Uitsnoeien overbodige takken en proper maken van de boom.
o Nodig: scherp mesje, goed snijdende snoeischaar
o Niet echt nodig maar wel heel handig: draaiplateau.

-

11 april:
o Theorie: Bedraden - soorten draad – hoe bedraden.
o Bedraden: eerste oefening.
o Nodig: aluminiumdraad – draadtang – ev. jintang

-

9 mei:

o
o
o
o
-

Theorie: verzorging, watergift en meststoffen
Verder werken aan startplanten
Basistakken zetten
Nodig: aluminiumdraad verschillende diktes, draadtang of ijzerkniptang

6 juni:
o Theorie: stijlen
o Aangekochte boom: bedrading fijnere takken
o Takzetting - vormgeving basis – verschil naaldbomen < - > loofbomen
o Nodig: zie vorige maand

Na juni: uw bomen worden verder opgevolgd tijdens de bijeenkomsten.
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