
 
 
BEGINNERSCURSUS BONSAI 2018 
 
 
Beste bonsai-liefhebber, 
 
Thierry Quinchon de vertrouwde persoon die ondersteuning geeft één keer per maand op woensdag voor de 
Asahi leden, wil de beginnerscursus volgend jaar begeleiden. 
De datums staan reeds vast, dus de cursus gaat zeker door. 
Thierry heeft wel een beetje een andere aanpak dan José Lefillon de voormalige lesgeefster van de 
beginnerscursus. ( die dit trouwens ook altijd schitterend gedaan heeft). 
Daar voordien de cursus vier halve zaterdagen na elkaar gegeven werd, zullen de lessen nu een ganse 
zaterdag in beslag nemen en gaan één maal per maand door. Hier voorziet men een voormiddag theorie en 
een namiddag praktijk. 
De eerste les is gepland op 17 februari en start om 9u en eindigt ergens in de namiddag tussen 16u en 17u. 
Deze les zal een algemene introductie zijn tot wat bonsai inhoud in al zijn facetten. 
In de namiddag zal er dan een eerste praktijkles zijn en wordt er gewerkt aan een loofboom (snoeien) 
De tweede datum is voorzien op 17 maart, hier zal het verpotten aan bod komen daar in deze periode dit 
perfect kan gebeuren. 
Thema zal zijn; het maken van een bos, er wordt dus verpot en tevens wordt uitgelegd met welke factoren men 
rekening houdt met het maken van een bos.(of het plaatsen van bomen in groep) 
Derde datum is voorzien op 14 april; hier zullen de coniferen aan bod komen. 
Na een gedeelte theorie zal er een praktijkmoment zijn waarbij je werkt aan een Juniperus; snoeien en 
natuurlijk ook bedraden. 
Het bedraden van een bonsai is zeer belangrijk en hier zal dan ook veel aandacht aan besteed worden tijdens 
dit lesmoment. 
Een vierde datum mag alvast genoteerd worden op 26 mei. 
Hier zullen de densoorten aan bod komen. Met veel aandacht voor vormgeving en verschillende stijlen. 
 
De bomen waar je tijdens deze cursusdagen aan gaat werken, mag je nadien mee naar huis nemen en het is 
de bedoeling dat deze startbomen verder opgevolgd worden zodat ze kunnen evolueren tot ware bonsais. 
 
Bonsai beoefenen is een mooie hobby, maar het vraagt veel zorg en geduld. 
In ieder geval van harte welkom tijdens deze cursusdagen. 
Deelname aan de cursus kost 150 euro p/p en is voor de les, de boom en de bruikleen van het materiaal. 
 
Indien je graag eens kennis wil maken met de clubleden van Asahi dan kan dit iedere woensdag vanaf 19u., 
met uitzondering van de eerste woensdag van de maand, dan is het geen les. 't Is maar eens om een idee te 
krijgen wat er zoal georganiseerd wordt. 
 
Graag tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Van den Broeck Karin 
Asahi bonsaiclub Brecht 

 


