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1. schilder zo veel mogelijk op doek
Om een schilderij meer waarde te geven is het belangrijk om op doek te werken.

Doek is verreweg de meest duurzame drager en ook de meest geaccepteerde door kunstkopers.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor andere duurzame dragers, maar denk er goed over na of dit een meerwaarde voor je schilderij biedt.

Wil je je werk ook verkopen dan is het helemaal belangrijk om op doek te werken.

Ik heb een grote serie houten krukjes beschilderd waarvan bijna iedereen verrukt was, maar het verkopen ervan was moeilijk.

Zodra ik op doek ging schilderen was dit probleem voorbij.

Zet je ook nog een lijst om je werk, dan geef je je schilderij nog meer extra waarde mee.

Zelfs een simpele lijst van latjes doet al wat extra.

Een goed uigekozen lijst zet jouw schilderij in de volle aandacht.

2. Leer kleurtheorie uit je hoofd. Hiermee krijg je veel meer inzicht

Ik ben regelmatig verbaasd als er voor de hand liggende vragen komen op mijn website over kleuren mengen.

Vragen als bijvoorbeeld hoe maak je van donkergroen lichtgroen, uit welke kleuren kun je rood mengen, wat gebeurt er als je rood en 

blauw mengt. 

Een klein beetje kennis van de kleurencirkel biedt al snel veel inzicht.

Nu zijn dit misschien wel heel gemakkelijk te beantwoorden vragen, 

maar er valt nog veel meer interessants te weten over kleuren.

Weet jij bijvoorbeeld wat complementaire kleuren zijn en welk effect zij veroorzaken?

Weet je het verschil tussen warme en koude kleuren?

Weet je hoe je de schaduwkleur van een voorwerp kunt mengen?

Ken jij het effect van grijzen op kleuren?

Weet jij waar je de verschillende soorten wit voor kunt gebruiken?

Al met al zal een goede basiskennis van kleurentheorie je enorm helpen om te kunnen schilderen wat je wil schilderen.

Verder is de theorie helemaal niet ingewikkeld en ontzettend interessant.

Je kunt er gratis alles over vinden op mijn website.

http://schilderenmetolieverf.nl/kleurenkennis/

3. Schilder ook eens met beperkt palet

Probeer eens te schilderen met slechts één kleur en zwart en wit (grijs).

Je kunt hier meer leren over beperkt palet:

http://schilderenmetolieverf.nl/schilderen-met-beperkt-palet/

4. Gebruik weinig verf en werk in dunne lagen
Hoewel het een bewuste keus kan zijn om veel verf te gebruiken of zelfs zeer pasteus te werken, zie ik meestal dat mensen niet 

begrijpen dat je door heel dun te werken veel meer grip krijgt op je techniek.

Een veelgehoorde beginnersklacht is dat na veel kwaststreken alles zo'n beetje één grauwe kleur wordt.

Als je in dunne lagen schildert gebeurt dat zelden.

Dun werken zorgt ervoor dat je:

-gemakkelijk nat in nat lagen dekkend over elkaar kunt schilderen.

-gemakkelijk kunt herstellen of aanpassen.

-de droogtijd verkort.

-zuinig kunt werken met je verf en dus geld bespaart.

-verflagen minder gevoelig zijn voor barstjes.



5. Denk en schilder van achtergrond naar voorgrond
De meeste schilderijen worden van achter naar voren geschilderd.

Dit is de makkelijkste manier om lagen over elkaar te schilderen en diepte te verkrijgen.

Dit is ook de makkelijkste manier om te schilderen omdat je niet achteraf heel voorzichtig om je hoofdonderwerpen heen hoeft te 

schilderen.

Probeer als je bijvoorbeeld in de natuur loopt om eens te bedenken in welke volgorde je het landschap zou schilderen.

Beginnend bij de lucht en eventueel water, dan de achtergrond die meestal wat minder sterk van kleur is (meng hiervoor je kleuren 

met grijs).

Dan de voorgrond met gras of iets anders en daarna de bomen.

Daarna de hoofdonderwerpen zoals huizen, bomen op de voorgrond, dieren of mensen en tot slot de details.

In je schilderij zullen de highlights meestal als laatste geschilderd worden.

Door deze oefening regelmatig in real life te doen zal je veel sneller weten hoe je tijdens het schilderen je voorstelling opbouwt.

6. Durf te schilderen met grote bewegingen en durf ook grote kwasten te gebruiken
Vaak wordt gedacht dat schilderen een kwestie is van heel voorzichtig werken met heel gecontroleerde kleine streekjes en kleine 

penseeltjes.

Je zou al snel kunnen gaan denken dat schilderen monnikenwerk is.

Hoewel dat voor sommige (fijn)schilders grotendeels het geval is, hoeft dat niet altijd waar te zijn.

Zeker als het gaat om achtergronden, luchten, water, etc, zul je zien dat het veel makkelijker gaat als je grote ongecontroleerde 

bewegingen maakt, zolder al te veel na te denken wat je aan het doen bent.

Hierdoor schakel je je brein uit en raak je meer gefocusd op wat er onder je kwast gebeurt, in plaats van hoe je precies je kwast 

beweegt.

Hoewel je misschien denkt dat je hiermee controle verliest, krijg je hierdoor juist meer controle.

Probeer het zeker een keer uit en geef niet op als je het gevoel niet in één keer te pakken krijgt.

Werk snel en schakel je gedachten zoveel mogejk uit.

Schilder hierbij ook met grote kwasten van ca 4 cm breed of groter.

7. verdiep je in technisch perspectief. Het is echt niet moeilijk.

Technisch perspectief is voor veel mensen iets te griezelig en ingewikkeld.

Dat is in ieder geval wat ze denken.

Laat me je in dat geval gerust stellen. Technisch perpectief is relatief eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen.

Als je leert hoe je een doos in perspectief moet tekenen of schilderen en je vervolgens voorstelt dat je alle voorwerpen of wezens in 

dozen kunt stoppen dan heb je perspectief al bijna helemaal onder controle.

Ik heb op de website gratis lessen die je bij de hand nemen en je stap voor stap laten zien hoe je technisch perspectief gemakkelijk 

onder de knie krijgt.

Heb je eenmaal begrepen hoe het werkt dan zul je het resultaat al snel terug zien in je eigen schilderij.

Klik Hier voor de perspectieflessen:

http://schilderenmetolieverf.nl/leren-schilderen/perspectief-begrijpen-en-toe-passen/

8. Maak gebruik van optisch perspectief

Je kunt dit verschijnsel goed zien aan zee of in een mistig bos.

Dit effect ook in je schilderij toepassen zorgt voor instant diepte.

Je bereikt dit door je achtergrondkleuren door te mengen met grijs.



Daarnaast zullen achtergronden zelden scherp zijn.

Door naar de voorgrond toe steeds verzadigdere kleuren te gebruiken zul je zien dat er al snel de illussie van diepte in je schilderij 

komt.

9. Maak tussentijds foto afdrukken van je schilderij en schets hierin
Heel regelmatig loop ik vast met een schilderij en weet ik niet meer hoe het verder moet.

Soms ben ik ook bang om iets te verpesten en houdt dat me tegen om verder te schilderen.

Wat voor mij een uitkomst biedt is een paar foto's van mijn doek maken en de beste een aantal keren uit te printen.

In deze afdrukjes kan ik straffeloos schetsen en mogelijkheden uitproberen, voordat ik verder ga met mijn schilderij

Je zou ook een print in grijstinten kunnen afdrukken om te zien of je kleurtonen wel goed in verhouding zijn.

Je printer vertaalt kleuren heel gemakkelijk naar grijstinten. De juiste verhouding tussen de lichte en donkere tonen bepaalt mede of 

een schilderij goed in elkaar zit.

10. leer beter kijken in je dagelijks leven
Mensen die goed kunnen schilderen zijn mensen die goed kunnen kijken.

Een schilder of tekenaar kijkt anders naar de wereld dan andere mensen.

Leer te kijken naar vormen, lichtval, schaduw, de effecten van kleuren onderling.

Kijk ook naar de vormen tussen de vormen. Juist ook deze ruimtes tussen de hoofdonderwerpen hebben ook een heel belangrijke 

invloed op het geheel.

Merk op wanneer deze verhoudingen mooi zijn of juist niet mooi.

Kijk-oefeningen kun je bijna overal doen. Probeer ook eens te kijken met slechts één oog of kijk door je wimpers.

Merk de verhoudingen op tussen licht en donker.

Probeer op verschillende manieren naar iets te kijken en meer te zien dan de gemiddelde mens

Door beter naar de dingen om je heen te gaan kijken zal je zien dat je schilderijen ook beter worden.

11. verdiep je in vormen schilderen

Het kunnen schilderen van vormen is heel belangrijk om te kunnen weergeven wat jij in je hoofd hebt.

Er wordt gezegd dat alles uit drie basisvormen is opgebouwd:

De cubus, de bol en de pyramide.

Hoewel ik dit niet helemaal onderschrijf, kom je hiermee toch een heel eind op weg.

Je zou hier ook de cylinder en de kegel bij kunnen optellen

Schilder daarom eens de bovenstaande vormen in verschillende posities, inclusief kleur, lichtval en schaduw.

Ook het schilderen van een ei kan oprecht plezier opleveren.

Let daarnaast bij het schilderen van vormen ook weer op de tussenliggende vormen. Die geven je houvast voor kloppende 

verhoudingen.

12. Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande en zelf bedachte tools en 

hulpmiddelen

Als je dacht dat je alleen kunt schilderen met kwasten en penselen, dan gaat er nu een hele nieuwe wereld voor je open.

Je kunt namelijk met bijna alles schilderen. Denk bijvoorbeeld aan sponzen, watjes opgepropte kranten, veertjes, tandenborstels, 

afwasborstels, oorstokjes en ga zo maar door.

Door veel te expirimenteren met gekke voorwerpen zul je nieuwe mogelijkheden en technieken ontdekken.

Je zult effecten ontdekken die je zelden zult kunnen bereiken met kwasten en penselen.

Denk daarbij niet alleen aan strijken, maar ook aan kloppen, draaien, spatten, zigzaggen, kruizen en alles wat er maar in je opkomt.

13. Gebruik out of the box materialen
Durf een te experimenteren met materialen die je door je verf mengt of in je verf aanbrengt.

Daarbij kun je denken aan gekreukeld rijstpapier, zand, kralen, glittertjes, steentjes en ga zo maar door.

Wees wel voorzichtig met vergankelijke en organische materialen.

Dat kan de levensduur van je schilderij bekorten.

14. experimenteer
Na bovenstaande tips zul je het al begrepen hebben. Laat je niet beperken door de klassieke meesters en regels der kunst.

Ga eens lekker helemaal los en laat het experiment voorgaan op het resultaat.

Regels zijn er tenslotte om te overtreden nietwaar?

In de kunst kun je dat geheel ongestraft doen.



Tot slot raad ik je aan om verf die overblijft altijd te gebruiken om experimenteel te mengen en te zien wat er gebeurt.

Doe dit op een stukje olieverfpapier, zodat je het kunt bewaren als het effect je bevalt.

Zet ook kleine stipjes van de gebruikte kleuren en hun naam ernaast en schrijf er eventueel opmerkingen bij.

Zo bouw je een mooi naslagwerk op van kleuren mengen in de praktiijk.

15. Leer kleuren mengen en vind daarbij het wiel niet zelf uit.

Voor veel mensen zal ook gelden dat rood en blauw door elkaar mengen nooit echt een mooi paars oplevert.

Doormengen met wat wit zal in de meeste gevallen al snel verbetering opleveren.

De reden dat kleuren mengen in de praktijk niet helemaal strookt met kleuren mengen in theorie, is dat in verf verschillende soorten 

pigment worden gebruikt, die lang niet altijd met elkaar reageren zoals verwacht wordt.

Goed kleuren leren mengen is geen kwestie van veel proberen tot het je lukt. Dit is de moeizame en frustrerende methode.

Je leert er wel wat van, maar krijgt geen inzicht op het geheel.

Het is beter om een stappenplan te volgen om meester te worden over je eigen kleurenpalet.

Dat stappenplan is geheel toegespitst op jouw eigen palet, waardoor jij alle mogelijkheden uit jouw eigen tubes zal kunnen halen.

Ik heb zo,'stappenplan om meester te worden over je eigen palet voor je klaarstaan. Doe er je voordeel mee:

http://schilderenmetolieverf.nl/kleuren-mengen-2/

16. Durf te smokkelen: Schilders zijn geen tekenaars
Een veelgehoord excuus om nooit te gaan leren schilderen is: ik kan niet tekenen.

Ik kan zelf aardig tekenen en kan je verklappen dat schilderen nauwelijks iets te maken heeft met tekenen.

Ik zou schilderen zelfs meer durven vergelijken met boetseren dan tekenen.

Je kunt vormen langzaam opbouwen, breder maken, smaller maken door de verf terug te schilderen.

Gemaakte fouten zijn in tegenstelling tot tekenen altijd gemakkelijk te herstellen of over te schilderen.

Kortom ik vind daarom boetseren veel meer in de richting komen als vergelijking dan tekenen.

In de tekenwereld wordt het als flauw gezien als je dingen overtrekt; in de schilderwereld is dit juist regelmatig de juiste manier van 

werken.

Het overzetten van een foto op je doek door middel van overtrekken is heel gebruikelijk en alle trucjes om snel een bepaald resultaat 

te bereiken zijn toegestaan.

Zo kun je dus ook heel gemakkelijk je hoofdlijnen op je doek krijgen door te werken met sjablonen.

Knip of snij een onderwerp dat je op je doek wil zetten uit en gebruik het restant om de contouren over te brengen op je doek.

Deze contouren geven zeer veel houvast waardoor het invullen van de details op de juiste plek veel makkelijker wordt.

Schaam je dus nooit om handige foefjes te gebruiken. Integendeel wees zo creatief als je wil.

17. Trek je niets aan van meningen

Meningen zijn soms dodelijk. Helemaal als het negatieve meningen zijn, maar ook posieve meningen zijn schadelijk.

Mooi zeg. Ga vooral zo door!, zou ook een aansporing kunnen zijn om met iets door te gaan waar je zelf helemaal niet zo achter staat

Zeker als het gaat om kunst, moet je jezelf voornemen om je door niets of niemand van de wijs te laten brengen.

Als iedereen het lelijk vindt wat jij maakt, terwijl jj er zelf plezier in had, mag dit nooit een reden zijn om er mee te stoppen of te gaan 

maken wat mensen over het algemeen mooi vinden.

Zelfs als iedereen het mooi vindt wat je maakt mag dat je ook niet tegehouden om iets lelijks te maken als dat jou zo uitkomt.

Ga je eigen weg en leer genieten van de beleving van het schilderen. De meningen van anderen mogen voor jou nooit een 

belemmering vormen.

18. Laat je adviseren en inspireren, niet ontmoedigen
De bovenstaande tip lijkt een beetje tegenstrijdig met deze tip.

Echter het kan geen kwaad om iets te leren van anderen, lessen te nemen, adviezen van andere schilders te vragen.

Let er wel op dat adviezen op een leuke manier bij jou binnen komen en je op een hoger plan brengen.

Is dat niet het geval, sluit jezelf dan af of trek je terug.



Je hoeft door niemand je plezier te laten bederven en daarnaast heeft iedereen en mening en maar weinigen wijsheid.

Voel je je gekwetst door iemands mening, realiseer je dat dan en bedenk dat je er niets mee wil doen.

Misschien helpt dit:

Een mening van iemand vertelt meestal meer over die persoon zelf dan over de waarheid.

Meerdere waarheden kunnen naast elkaar bestaan.

Alles omvattende waarheden bestaan niet...

Jouw waarheid werkt waarschijnlijk het beste voor jou.

19. Volg je eigen weg en vergelijk jezelf niet met andere schilders.

Ook deze meesters zijn ooit beginnen met kliederwerkjes en mislukte projecten.

Laat je ook niet ontmoedigen als iemand in jouw omgeving beter kan schilderen dan jij.

In de schilderwereld gaat iedereen zijn eigen weg en dat is maar goed ook, anders zou er maar één schilderstijl bestaan en zou je 

alleen maar succes hebben als je schildert volgens een aangeleerd patroon.

Gelukkig is er in de schilderswereld een plekje voor iedereen. Dus ook voor jou.

20. Wees eigenwijs en durf af te wijken van de regels
Hoewel schilderen een vrij beroep is, zijn er natuurlijk wel een paar regels en richtijnen die het makkelijker maken om tot een goed 

resultaat te komen.

Ook zijn er regels om te zorgen dat een schilderij lang zijn waarde behoudt en niet na een paar jaar al begint te bladderen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels van vet over mager werken, of dat olieverf wel over acryl kan, maar acryl niet over olieverf.

Allemaal regels waar je best wat aan kunt hebben en de je niet in de weg hoeven te staan voor jouw plezier als vrije kunstenaar.

Echter, dit hoeft niet te betekenen dat jij je aan alle regels hoeft te houden.

Misschien vind jij het wél leuk om een schilderij te maken dat afwijkt van de regels, zelfs als dat betekent dat het na enkele jaren gaat 

bladderen. Een levend schilderij!

Misschien zou jij het wel leuk vinden om een baksteen op je doek te plakken. Gewoon omdat het kan! Of omdat misschien nog ooit 

iemand dit eerder heeft gedaan.

Kortom regels zijn er om te overtreden. Durf te doen waar jij zin in hebt en laat je door niemand tegehouden.

Het zou er wel eens voor kunnen zorgen dat jouw werk opvalt en boven de rest uitspringt.

Gebruik regels als je er wat aan hebt en lap ze anders aan je laars!

21. Doe zo nu en dan een cursus of neem les.
Het volgen van lessen kan heel veel inspiratie brengen en als je een goede docent(e) hebt dan kun je in korte tijd veel bijleren.

Let wel op dat je echt les krijgt, want op veel schilderclubjes laten ze je maar een beetje aanmodderen onder begeleiding van veel oh 

en ah's. Wel gezellig en gemoedelijk, maar niet zo leerzaam.

Een goede docent(e) heeft veel technische kennis en kan jou goed inspireren en bijsturen, zonder je te demotiveren.

Laat je nooit en te nimmer vertellen dat jij het wel nooit zult leren. Doet een docent dat wel dan mag je dit rekenen onder ongepast 

gedrag. Stop direct met zulke docenten.

Graag wijs ik je er op dat ik ook videoschilderlessen voor je klaar hebt staan.
Aan de hand van eenvoudig te volgen videolessen onthul ik jou al mijn schildergeheimen.

Je kunt leren schilderen op momenten die jou uitkomen en je kan de lessen zo vaak bekijken als je maar wil.

http://schilderenmetolieverf.nl/cursussen/

22. Wees creatief in je gereedschapgebruik
Zoals ik al eerder heb genoemd, kun je schilderen met veel meer dan alleen kwasten en penselen.

Maar je kunt ook je bestaande gereedschappen op een andere manier grbruiken.

Zo kun je met de puntige achterkant van je penseel ook tekenen in de natte verf.

Denk bijvoorbeeld aan het weergeven van grassprietjes of kleine takjes en struikjes, regendruppeltjes.

Maar je kunt ook je handtekening krassen in de natte verf.

Met een kam kun je ook heel mooie parallelle lijntjes in de verf krassen

Naast je bestaande gereedschappen kun je ook zelf gereedschappen maken.

Twee latten op elkaar geschroefd in de vorm van een zwaard maken als snel een handige lineaal die je kunt gebruiken voor mooie 

rechte lijntjes.

Zet er een boutje met vleugelmoer tussen en je kunt ook prachtige schuine lijntjes maken in iedere gewenste schuinte.

Kortom, probeer meerder mogelijkheden uit met je bestaande gereedschap en bedenk hoe je zelf gereedschappen kunt maken om je 



leventje als schilder zo aangenaam mogelijk te maken.

23. Let op vormen tussen de hoofdvormen in
Bij naschilderen bieden de vormen tussen de vormen in veel houvast om de juiste verhoudingen te vinden.

Ook als je uit je hoofd schildert zijn de vormen tussen de vormen belangrijk.

De vormen tussen de vormen werken ook mee aan een goede compositie.

Zorg ervoor dat deze ogenschijnlijk niet belangrijke tusseliggende vormen ook mooi zijn en je zult zien dat je schilderij stukken 

sprekender wordt.

De vorm die tussen twee naar elkaar toe hangende bomen ontstaat vormt een poort die een extra dimensie geeft aan de bomen.

Geef de vlakjes lucht die je tussen de takken heen ziet een vorm die meewerkt aan een spannend geheel.

Door een voorgrond over een achtergrond te schilderen verandert de vorm van de achtergrond.

Let daarom goed op wat het schilderen van nieuwe vormen doet met de bestaande vormen.

Breng ze in harmonie.

Laat in een landschap de voorgrond de achtergrond omarmen en je wordt vanzelf het schilderij ingezogen.

De vormen tussen de hoofdvormen zijn vaak even belangrijk als de rest. Besteed hier extra veel aandacht aan.

24. maak gebruik van chablonen
Het gebruiken van sjablonen is in de schilderswereld heel gebruikelijk.

Je kunt bestaande sjablonen gebruiken, maar je kunt ze ook zelf maken.

Stel dat je bijvoorbeeld een menselijk figuur in een schilderij wil toevoegen, maar je weet niet precies hoe groot het moet worden en 

waar de beste plek is, dan kun je dit heel gemakkelijk uitproberen met sjablonen.

Teken of print een foto van je gewenste figuurtje en knip of snij dit uit.

Plaats het op verschillende plekken op je doek en kijk waar het het beste staat.

Misschien moet je figuurtje groter of kleiner, lang leve de printer!

Ben je tevreden, leg dan het overgebleven stukje papier op je doek en neem de contouren over.

Daarna heb je heel veel houwvast aan de contouren en kun je het figuurtje veel makkelijker afschilderen.

25. analyseer andermans schilderij
Ga eens voor andermans schilderij staan en probeer eens te analyseren hoe het schilderj is opgebouw. Welke volgorde heeft de 

kunstenaar gehanteerd, hoe gebruikt hij zijn  kleuren, maakt het schilderij een gevoel bij je los of is het vooral technisch heel knap?

Kloppen de vormen tussen de vormen en werken ze mee aan een beter geheel?

Is het niet zo,n hoogstaand werkje, probeer dan eens uit te zoeken waar dat aan ligt, hoe het beter gekund had.

Kijk of de vormen tussen de vormen meewerken aan een beter geheel of juist niet.

Klopt het perpectief? Is er goed gebruik gemaakt van het optisch of atmosferisch perspectief?

Probeer ditzelfde ook eens bij een echt meesterwerk.

Reken maar dat je voldaan naar huis gaat als je ook maar één slimme truc van de meester ontrafelt.

26. Bedenk goed waar het licht vandaan komt
Een schilderij waarin niet echt duidelijk is waar het licht vandaan komt, zal rommelig en onnatuurlijk overkomen.

Hoewel het licht in sommige gevallen van meerere kanten kan komen, is het voor een sprekend schilderij belangrijk om te kiezen voor 

één vaste lichtbron. Dat maakt je schilderij sprekender en interessanter.

Daarnaast maak je het jezelf een stuk gemakkelijker en kun je eenvoudig bepalen waar licht op zal vallen en waar niet.

Ook bij het opstellen van bijvoorbeeld een stilleven is het heel belangrijk om een lamp op je voorbeeld te richten en daarbij meerdere 

posities van de lamp uit te proberen.

27. breng schaduwen aan op de juiste manier
Schaduw is de afwezigheid van licht doordat dit door een voorwerp wordt geblokkeerd.

De hoek die de lichtbron met het voorwerp maakt zal ook bepalen waar het licht niet valt en waar dus schaduw zal vallen.

Maar het licht is niet helemaal afwezig, want behalve de hoofdlichtbron, heb je ook te maken met reflecterend licht en eventuele 

andere lichtbronnen.

Dat secundaire licht zal ook reflecteren tegen het voorwerp en de kleur van dat voorwerp zal ook invloed hebben op de kleur van de 

schaduw.

Zo zullen voorwerpen met een warme kleur warme schaduwen werpen en voorwerpen met een koele kleur koele schaduwen.

Schauwkleuren van een voorwerp verkrijg je door de kleur van het voorwerp te vermengen met een heel klein beetje van zijn 

complementaire kleur.

Gebruik hiervoor de recht tegenoverliggende kleur in de kleurencirkel.

Natuurlijk kun je de verkregen kleur een beetje aanpassen met zwart en wit (grijzen).

28. Durf te vragen
Mensen die vragen worden overgeslagen.

Zet dit verkeerd aangeleerde riedeltje maar snel uit je hoofd. Want als je veel vraagt zul je veel antwoorden krijgen.

Bovendien zijn mensen vaak heel blij als je ze om raad vraagt. In de meeste gevallen zul je meer hulp en raad ontvangen dan je 

verwacht had.

Heb jij vragen over schilderen?

Stel ze dan aan mij. Ik zal je graag overladen met antwoorden.

En weet dat domme vragen niet bestaan.

Niets vragen, dat is pas echt dom.

Heb jij één of meer vragen?

Stel ze hier:

http://schilderenmetolieverf.nl/category/vraagbaak-schilderen-met-olieverf/



Heb jij plezier gehad van deze tips? Laat het me dan weten, daar doe je mij een groot plezier mee.

Zo weet ik voor wie ik dit doe en wat jij er aan gehad hebt.

Mischien heb jij ideeën voor aanvullende of andere tips; ik hoor het graag van je.

Je kunt jouw reactie hier plaatsen:

http://schilderenmetolieverf.nl/gratis-e-boek-leren-schilderen/

Je kunt er dan direct nog een gratis E-boek downloaden!!!

Dit PDF wordt jou aangeboden door:

http://schilderenmetolieverf.nl/


