BULLET JOURNALING
Hoe begin je?

Ben je klaar om te beginnen?
Je hebt een bullet journal gekocht, maar je hebt werkelijk geen idee hoe je nu moet beginnen.
Dat begrijpen we heel goed. We nemen je mee aan de hand van onze bevindingen.
We hebben een vijf delige blogserie geschreven over bullet journaling. Daarnaast hebben
we ook blogs geschreven over handletteren en illustreren. In dit document vatten we alles
samen en laten we je in een aantal korte stappen zien hoe je kunt beginnen. Succes!

Wat heb je nodig?
Bullet Journal
Om hiermee aan de slag te gaan heb je een bullet journal nodig. Je kunt daarvoor een speciale
bullet journal aanschaffen, maar je kunt ook een eenvoudig notitieboekje aanschaffen.
Bedenk goed wat je met bullet journaling wilt. Wil je het uitproberen en er niet veel geld aan
kwijt zijn? Koop dan een voordelig notitieboekje. Wil je hier echt serieus mee aan de slag,
koop dan een echte bullet journal.
Een bullet journal heeft het voordeel dat het papier vaak wat dikker is, zodat je meerdere
materialen kunt gebruiken en de boel niet doordrukt. Daarnaast bestaan veel bullet journals
uit dotted papier (gestipt papier). Dat maakt het tekenen en schrijven veel makkelijker, zonder
dat je last hebt van hele duidelijke lijnen door je creaties heen. Het is dus niet helemaal voor
niets dat de bullet journals bestaan.
H - potloden

Dit zijn harde potloden. Hoe hoger het nummer wat erbij staat (van 1H tot 9H), hoe harder
het potlood. Deze potloden zijn erg geschikt voor precieze lijnen en daarmee geschikt voor
allerlei constuctietekeningen.
B - potloden

Dit zijn zachte potloden. Hoe hoger het nummer wat erbij staat (van 1B tot 9B), hoe zachter
het potlood. Deze potloden zijn erg geschikt voor het tekenen van tonen, texturen en diepte.
De lijnen zijn vaak donkerder dat H potloden. Het HB potlood zit tussen beide categorieën in.
Gekleurd tekenmateriaal

Het is erg leuk (en handig!) om met kleur te werken in je bullet journal. Hiervoor kun je
natuurlijk allerlei materiaal gebruiken: brushpennen, stiften, potloden, aquarel etc. Het is
heel persoonlijk wat je fijn vindt. Voel je daar vrij in! Wij maken veel gebruiken van potloden,
de Ecoline brushpens en Crayola markers.
Wil je extra materiaal aanschaffen?

Als wij aan iets nieuws gaan beginnen, willen wij altijd iets aanschaffen. Als we willen
beginnen met een nieuw haakproject, kopen we wol (terwijl de kast vol ligt). Als je we gaan
bullet journalen, kopen we een bullet journal (terwijl we heel veel lege notitieboekjes hebben).
Herkenbaar?

Hoe komt dat toch? Het lijkt alsof we dan een stok achter de deur nodig hebben om echt te
beginnen. Als je echt aan de slag wilt met bullet journaling (en je wilt nog iets aanschaffen),
denk dan aan de volgende dingen:
Lees onze blogs en beslis aan de hand daarvan wat je wilt aanschaffen. We bieden
verschillende materialen, boeken en oefenmateriaal aan:
• Wil je beter worden in handletteren? Lees onze blogs (hier!) en schaf ons basisboek ‘Leer
handletteren met hemelsblauw’ of ons werkboek ‘Doe het lekker zelf - handletter
werkboek’ aan. We weten zeker dat jij het kunt!
• Wil je beter worden in illustreren? Lees onze blog (hier!) en schaf ons e-book ‘Stap voor
stap leren illustreren - Deel 1’ aan met 90 stappenplannen, waarin we je 90 tekeningen
leren maken. Succes verzekerd! Deel 2 komt in december 2017 uit.
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Hoe BEGIN je?
Plannetje maken

Je begint met het nadenken over wat je kwijt wilt in jouw bullet journal. Dit heeft namelijk
alles te maken met hoe jouw journal eruit komt te zien. Je kunt een bullet journal op heel veel
verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld als:
• Agenda: met al jouw weekplanningen en afspraken erin
• Artjournal: met vooral veel dingen erin die jou inspireren
• Tracker: met schema’tjes erin waar je allerlei dingen bijhoudt
Basis

Wat voor journal je ook maakt, het is altijd handig om te weten waar je het allemaal terug
kunt vinden. Zorg daarom dat je voorin je bullet journal begint met een inhoudsopgave. Zorg
ervoor dat je daarna nog twee pagina’s leeghoudt. Daarna kan het echt werk beginnen.
Belangrijkste kenmerk
Het belangrijkste kermerk van een bullet journal is dat het persoonlijk is. Jij bepaalt wat je
bijhoudt, wat je wilt plannen en hoe het geheel eruit komt te zien. Dat maakt het hele boekje
uiteindelijk ook zo leuk. Het straalt één ding uit: het is helemaal JIJ!
Wat kun je kwijt in een bullet journal?

Je kunt van alles kwijt. Om je een beeld te geven delen we de meest voorkomende invullingen
hieronder met je.
• Een persoonlijke pagina: wie ben jij?
• Doelen: Wat wil je bereiken?
• Financien: Wat geef je uit?
• Agenda: weekoverzichtjes
• Jaarlijks- en maandelijks overzicht
• To-do lijstjes
• Wishlist: Wat wil je krijgen/kopen?
• Bucketlist: Wat wil je graag nog eens doen?
• Travellist: Waar wil je nog eens heen?
• Dingen die je nog wilt zien of lezen
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Wat neem ik mee op vakantie - checklist

Inspirerende quotes
Verjaardagen
Foodtracker: Wat eet je?
Toekomstplannen: Wat doe je over 3 jaar?

Keys

Om je bullet journal overzichtelijk te houden is het heel handig om een legenda aan te
leggen en voor sommige dingen dezelfde tekens te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een
‘+’ gebruiken voor een taak en een ‘o’ om de ‘+’ tekenen om te laten zien dat je het hebt
afgerond.
En dan moet je toch echt beginnen

En dan ben je toch echt aan de beurt om de eerste lijntjes op papier te zetten. Vind je dit
lastig? Dan raden we je aan de illustratieblog te lezen. Die helpt je verder!
Houd onze social media in de gaten. Binnenkort lanceren we leuke templates voor een klein
bedrag. Die kun je gebruiken om je eigen bullet journal goed te vullen!
We zijn er voor je!

Je kunt je bullet journal met ons delen, zomaar voor de leuk of voor advies. We helpen je graag!
Je deelt je foto’s het gemakkelijkst via Instagram of Facebook met #bulletjournalhemelsblauw
en tag ons er even in!

