


http://schilderenmetolieverf.nl/

Dit is versie 3.2 Wil je de nieuwste versie ontvangen? 
Klik Hier om de Nieuwste versie te ontvangen

Resellrights:
Je mag dit E-boek gratis weggeven of verkopen voor iedere prijs die je maar wilt.
Je mag het E-boek echter niet aanpassen of veranderen, © Alex Mooyman 2012

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave.....................................................................................................................................................3

Alex Mooyman kunstenaar en websitemaker..................................................................................................................3
De Website...................................................................................................................................................................4

Is schilderen met olieverf moeilijk?.................................................................................................................................6
Waar moet je mee beginnen?...........................................................................................................................................7
Eerste aanschaf.................................................................................................................................................................8

Verf..............................................................................................................................................................................8
Doek.............................................................................................................................................................................8
kwasten penselen..........................................................................................................................................................8
Ezel / keukentrapje.......................................................................................................................................................9
Palet..............................................................................................................................................................................9
Oude lappen.................................................................................................................................................................9

Je eerste schilderij............................................................................................................................................................9
Nat over droog...........................................................................................................................................................10

Je tweede schilderij........................................................................................................................................................10
Nat in nat....................................................................................................................................................................10

Leren spelen met je kleuren...........................................................................................................................................11
Kleuren mengen.............................................................................................................................................................12
Plaatjes naschilderen......................................................................................................................................................12

Voorschetsen..............................................................................................................................................................12
Verhoudingen.............................................................................................................................................................12
Kopieren.....................................................................................................................................................................12

In de juiste volgorde schilderen.....................................................................................................................................13
Abstract schilderen.........................................................................................................................................................14
Aan de slag.....................................................................................................................................................................14
Er is nog veel meer.........................................................................................................................................................14
Verdien geld met dit E-boek..........................................................................................................................................15

© Alex Mooyman 2012 2

http://schilderenmetolieverf.nl/
http://schilderenmetolieverf.nl/ontvang-gratis-de-nieuwste-versie-van-leren-schilderen-voor-de-beginnende-schilder/
http://schilderenmetolieverf.nl/


http://schilderenmetolieverf.nl/

Alex Mooyman kunstenaar en websitemaker

Mijn naam is Alex Mooyman
Alweer 12 jaar geleden begon ik met schilderen met olieverf, niet gehinderd door enige kennis.
Ik ben gewoon begonnen. Kennis heb ik onderweg opgedaan.

Als jij de wens hebt om te leren schilderen dan is dat ook meteen mijn beste advies.
Begin gewoon en maak je niet druk met lastige vragen of je het wel goed doet of wat andere
mensen ervan zullen vinden.

Schilderen doe je voor jezelf, voor je plezier en voor de heerlijke meditatieve momenten.
Al het andere is bijzaak, of misschien zelfs beter gezegd, van ondergeschikt belang.
Dat klinkt misschien gek, maar het schilderen zelf is datgene wat je het meeste plezier verschaft.
Als je schilderij af is dan is namelijk het schilderavontuur voorbij.
Het eindresultaat is dus niet het hoofddoel, maar het product van je plezier.

Zo ook voor mij.
Ik begon met schilderen op een moment dat ik rust en ontspanning zocht en het kon me niet 
schelen wat anderen ervan zouden vinden. Ik wilde gewoon lekker wegdromen achter mijn ezel 
en ontdekken wat de verf, het doek en de kwasten met mij deden. 
Toen ik begon wist ik niets van schilderen, behalve dat het me leuk leek.

Het doek, de verf en de kwasten deden veel met mij. Ik kwam er volledig van tot rust, kon mijn
gevoel op het doek kwijt en werd er intens gelukkig van. Dat geluk voel ik nu nog steeds en ik 
heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, zonder dat ik iets heb ingeleverd aan plezier.

Inmiddels ben ik alweer 12 jaar verder en het schilderen heeft mij nooit meer losgelaten.
Vele van mijn geliefde doeken heb ik nog steeds aan de muur hangen en ze brengen me iedere 
dag weer vreugde. Er zitten doeken bij die ik waarschijnlijk nooit zal verkopen, omdat ze deel uit 
zijn gaan maken van mijn persoonlijke wereld.

Vele doeken heb ik ook verkocht en enkele weggegeven.
Dat is altijd met een gemengd gevoel. Aan de ene kant maak je iemand blij en is het een
compliment dat iemand er goed voor wil betalen om het aan zijn muur te hangen. Aan de andere 
kant is het echt een soort afscheid.
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De Website

Sinds drie jaar ben ik ook de maker en beheerder van mijn website waar ik een verzamelplek heb
gemaakt voor alle liefhebbers van schilderen met olieverf.

Je vindt op deze website heel veel uitgebreide informatie over schilderen met olieverf.
De website staat boordevol technieken, voorbeelden, trucs en tips, inspiratie, reacties van 
bezoekers en mijn reacties op vragen van bezoekers.

Ook voor acrylschilders is veel informatie toepasbaar. Het enige verschil is de snelle droging van
acrylverf tegenover de geduldige, langzaam drogende olieverf.
Schilder je liever met acrylverf, dan zul je op de website genoeg leuke informatie kunnen vinden.

Daarnaast kun je altijd een vraag stellen op de website, waarbij je er van uit kunt gaan dat je 
meestal dezelfde dag nog uitgebreid antwoord krijgt. In ieder geval van mij persoonlijk, maar ook
regelmatig van andere schilders.

Verder bied ik er diverse door mij gemaakte schildercursussen aan, waarbij je met behulp van 
stap voor stap videobeelden leert schilderen. Ideaal als je van A tot Z wilt leren schilderen.
Tijdens het schilderen leg ik precies uit wat ik doe en waarom, zodat iedereen mij na kan doen.
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Cursisten die mijn cursus volgen mogen op de website hun schilderijen tonen op hun eigen
Persoonlijke Pagina en krijgen regelmatig leuke reacties en positieve feedback op hun werk.
Daarnaast mogen ze kosteloos hun werk te koop aanbieden en er worden dan ook regelmatig
schilderijen verkocht.

Is schilderen met olieverf moeilijk?
Mijn antwoord is volmondig... Nee.
Je kunt het zo moeilijk of zo makkelijk maken als je zelf wilt, maar een prachtig schilderij is niet
altijd mooi omdat het moeilijk was.

Vaak is een schilderij mooi als het vanuit het hart is geschilderd en dat is meestal belangrijker 
dan hoogstaande technieken.
Natuurlijk zul je naarmate je langer schildert steeds meer techniek ontwikkelen, maar je hebt 
zeker geen hoogstaande technieken nodig om een indrukwekkend schilderij te maken.

Veel verkeerde argumenten die ik heb gehoord om maar niet aan schilderen te beginnen.

ik kan niet tekenen
Ik weet niet waar ik moet beginnen
Ik heb geen talent
Anderen zeggen dat dat niets voor mij is
Ik ben bang wat anderen ervan zullen vinden
Als het niet in 1 keer perfect is...
etc.

Eigenlijk heb ik maar 1 antwoord op al deze argumenten. Het zijn allemaal redenen om jezelf een
groot plezier te misgunnen. Schilderen is geweldig om te doen en het is zonde als je er door dit
soort drogredenen nooit aan begint.

Schilderen brengt plezier, rust en ontspanning, of je nu net begint of al jaren schildert.
Om te kunnen schilderen heb je geen aanleg nodig, je hoeft niet te kunnen tekenen,
er is niet 1 manier van schilderen die goed is. Er zijn vele mogelijkheden en manieren.

Het hoeft niet perse realistisch of perfect te zijn en er zijn wel honderden stijlen waarvan er altijd
wel een paar bij jou passen. Wat dacht je van jouw eigen stijl?

Schilderen is iets dat iedereen zal kunnen, zolang je er gewoon maar mee begint en je focust op 
de beleving in plaats van het eindresultaat.
Techniek en kennis komen vanzelf wel als je gewoon plezier beleeft aan het avontuur dat 
schilderen heet.

Waar moet je mee beginnen?
Begin eerst met het vertrouwen dat jij kunt schilderen. 
Ik heb al vele mensen leren schilderen die
niet wisten dat ze dit in zich hadden. Er is geen reden waarom jij het niet zou kunnen.
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Neem je voor dat je gaat schilderen om jezelf een plezier te doen en laat niemand je vertellen dat 
je dat niet kunt.

Leg de mening van anderen naast je neer.
Als iemand anders je werk mooi vindt is dat een opdracht om nog meer van hetzelfde te doen.
Als iemand je werk niet mooi vindt, is dat een aanmoediging om er maar mee te stoppen.

Beide zijn niet goed. Iedereen heeft een mening, maar weinigen bezitten wijsheid.
En hoe zat het ook alweer met smaak? Oh ja...daar valt niet over te twisten.

Voor jouw schilderij telt alleen jouw mening.
Schilderen doe je voor jezelf en vanuit jezelf.

Als je dat als hoofdregel neemt, ben je pas echt vrij om je te ontwikkelen tot een ware kunstenaar.
Fans zullen vanzelf volgen, juist omdat jij je eigen weg volgt.

Eerste aanschaf

Verf
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Het maakt niet zoveel uit welk merk je gebruikt, zolang dit in ieder geval van 
kunstenaarskwaliteit is. 

Duurdere merken hebben meestal sterkere pigmenten, waardoor je minder verf nodig hebt.
Vermijd goedkope kant en klaar setjes met kleine tubetjes, maar koop je kleuren los en in grote 
tubes. 

Zorg in ieder geval voor de primaire kleuren rood, geel en blauw en koop een grote tube wit en 
een kleine tube zwart.
Je kunt eventueel nog wat bruinen erbij nemen. Gebrande sienna, oker, rauwe omber.

Met deze primaire kleuren, wit en zwart kun je al behoorlijk wat kleuren zelf mengen.
De bruinen kun je gebruiken om kleuren donkerder je maken.

Doek

Ik raad je aan om op een echt doekje te werken. Bij Xenos of het Kruidvat kun je voor heel 
weinig geld al prima doekjes op de kop tikken. Let op dat het doek geen losse draadjes of 
oneffenheden vertoont.
Als goedkoop alternatief kun je ook werken op olieverfpapier, maar ik raad je aan om te gaan 
voor een echt doekje. Dan heb je ook wat als je schilderij klaar is. Het verschil in prijs is niet zo 
erg groot.

kwasten penselen

Geeft niet teveel geld uit aan kwasten en penselen.
Heb je nog een oude huis tuin en keukenkwast liggen, dan kun je die gerust gebruiken.
Zorg voor een ronde kwast, een zachte brede kwast en aflopend wat kleinere kwastjes.
Denk in grootte aan ca 5 cm tot steeds kleiner.

Let er bij penselen op dat de haren netjes zijn gevormd
Ik raad je in ieder geval aan een waaierpenseel en een kattetong in huis te halen.
Daarnaast kun je nog een sleper en wat kleine puntige penseeltjes aanschaffen.

Je kunt kwasten en penselen bij de doe het zelf zaak of op de markt halen, of naar de
schilderspeciaalzaak gaan. 
Reken er op dat de laatste een stuk duurder zal zijn, maar ook meer kwaliteit levert.
Ik raad je aan om in eerste instantie voor de goedkoopste optie te kiezen.
Met goedkope kwasten kun je uitstekend schilderen.
Later als je er meer achter komt wat jouw voorkeur heeft kun je voor meer kwaliteit gaan.

Ezel / keukentrapje

Je kunt kiezen voor een staande ezel of een tafel ezel.
Je kunt een ezel natuurlijk ook tweedehands aanschaffen, dat scheelt een hoop geld.
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Ook kun je zelf iets fabriceren Als je een plaat multiplex op een keukentrapje schroeft heb je al 
snel een handige opklapbare ezel. Schroef er een wijnkistje onder en je hebt ook een bak voor je
penselen.

Terpentine
Kies voor geurarme terpentine verkrijgbaar bij de schilderspeciaalzaak. 
Gebruik geen gewone terpentine want dan wordt schilderen echt niet fijn.
Dek je terpentine zoveel mogelijk af als je die niet gebruikt.
Gebruik een pot die stabiel staat en niet om kan vallen.

Ben je gevoelig voor deze dampen, kies dan voor olieverf op waterbasis.
Tegenwoordig is olieverf op waterbasis van uitstekende kwaliteit en een uitkomst als je niet van
luchtjes houdt.

Palet

Zorg voor een palet of een stukje plexiglas om je kleuren op te mengen. Je kunt natuurlijk ook 
een
oud bord of iets dergelijks gebruiken.

Oude lappen

Zorg voor wat oude, niet pluizende lappen om je kwasten mee schoon te maken en zorg ook voor
een doek of zeiltje om je omgeving mee af te dekken.

Je eerste schilderij
Voor je hieraan begint raad ik je aan om eerst het hele E-boek uit te lezen, zodat je wat meer
houvast hebt. Neem jezelf voor dat je eerste schilderij geen meesterwerk hoeft te worden, maar
meer een ontdekkingsreis.

Nat over droog

Bij deze techniek schilderen we direct op het doek.
(de meeste doeken zijn vanuit de fabriek al voorbehandeld en schilderklaar).

Kies voor slechts 1 of 2 kleuren en wit en zwart.
Misschien lijkt je dat wat saai, maar ik kan je verklappen dat het schilderij van de cover van dit 
E-boek ook zo gemaakt is. (rood, geel, wit en zwart en slechts 1 grote platte kwast)..

Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om de kracht en het effect van een bepaalde kleur te
ontdekken.

Denk niet te lang na over wat je gaat schilderen, maar ga gewoon onbevangen aan de slag.
Laat je eerder verrassen door wat je ziet gebeuren, dan dat je van tevoren bedenkt hoe het moet
gaan worden.
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Bedenkt een eenvoudig onderwerp of bedenk helemaal niets en begin gewoon op je gevoel.
Weet je niets te bedenken probeer dan het schilderij van de cover van dit boek na te schilderen.

Begin met de lichtste kleuren aan te brengen op je doek
Pak een grote kwast en maak grote bewegingen. Voor lucht maak je grote  kruisbewegingen.
Verdun de verf met terpentine als deze niet goed loslaat van je kwast.
Schilder daarna de wat minder lichte kleuren en daarna de donkerste. 

Eindig met een kleiner penseel of kwast en breng nog wat lichtpunten aan met wit.

Met een grote schone kwast met zachte haren kun je op het doek kleuren heel zachtjes nog wat 
door elkaar mengen. Vooral ook mooi om je highlights aan de randen iets mee te vervagen.

Tot slot kun je met bijvoorbeeld een sateprikkertje ook nog wat tekenen in je verf. Het witte doek
zal weer tevoorschijn komen. Je kunt zo ook je doek signeren.\

Je tweede schilderij

Nat in nat
bij het tweede schilderij gaan de nat in nat werken. Hierdoor glijden je kleuren veel beter over het
doek en kun je veel makkelijker op het doek kleuren door elkaar mengen.

Hiertoe maak je een mengsel van witte verf en terpentine. Meng tot je een dikte tussen karnemelk
en yoghurt verkrijgt en breng dit dun aan op je doek. Poets het geheel gelijkmatig uit met een 
grote kwast.

Begin op je palet met alleen de primaire kleuren rood, geel en blauw, wit en zwart. Kijk wat er
gebeurt als je twee primaire kleuren op je palet mengt en kijk daarna wat er gebeurt als je er een
beetje wit of een heeeel klein beetje zwart doorheen mengt. Meng nooit meer dan twee kleuren
tegelijk.
(wit en zwart zijn geen kleuren dus deze kun je wel mee mengen).

Pak slechts drie van de verkregen mengkleuren om te gebruiken op je doek samen met wit en 
zwart.
Ga weer hetzelfde te werk als in je eerste schilderij en merk het verschil tussen nat over droog en
nat in nat schilderen.
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Leren spelen met je kleuren

Leg de drie primaire kleuren rood, geel en blauw op je palet en wit en een klein beetje zwart.
Meng telkens twee primaire kleuren en maak de kleuren oranje, paars en groen.

Meng de helft van je vergregen kleuren en de primaire kleuren met wit en meng de andere helft 
met een heel klein beetje zwart (beter te weinig dan te veel).
Behalve kleuren heb je nu ook tinten gemaakt.

Als je er plezier in hebt, kun je je kleuren ook nog vermengen met grijs.
Dan krijg je pastelkleuren.

Heb je er nog niet genoeg van, dan kun je ook wat kleuren met bruinen vermengen.
Je kleuren zullen donkerder worden.

Kleuren mengen
Soms als je kleuren mengt zul je zien dat er ook hele onverwachte kleuren kunnen ontstaan.
Soms zul je ook merken dat het je maar niet lukt om een bepaalde kleur te mengen.
Dit ligt niet aan jou, maar aan de pigmenten in olieverf en andere verfsoorten.

Pigmenten worden gemaakt van allerlei verschillende stoffen, waardoor zijn anders op elkaar
kunnen reageren dan je in theorie zou verwachten. Hierdoor kom je er gemakkelijk achter welke 
kleuren je nog graag wilt toevoegen aan je verftubes.

Probeer te leren van toevalligheden en trek het je niet aan als een bepaalde kleur mengen je niet
1-2-3 lukt.
Wil je meer leren over kleuren mengen kijk dan even helemaal onderaan in dit E-boek bij de
videocursus “Meester over je eigen palet”.
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Plaatjes naschilderen

Voorschetsen

Als je van tevoren wilt bepalen wat je gaat schilderen kun je een schets maken met Houtskool of
Derwentdrawing (een potlood speciaal voor het maken van schetsen op doek).

Schetsen betekent vage dunne lijntjes neerzetten, dus geef niet teveel druk.
Harde lijnen zijn dominant en zorgen ervoor dat er geen weg meer terug is. Zet eventueel
noodzakelijke harde lijnen pas op het allerlaatst neer, nadat je zeker bent van je opzet.

Houtskoollijnen kun je verwijderen met kneedgum. Derwentdrawing kun je verwijderen met een
potloodgum.

Verhoudingen

Om je verhoudingen kloppen te maken moet je zorgen dat je doek en je voorbeeld (op schaal) 
dezelfde verhoudingen hebben.

Daarnaast kun je een rooster tekenen over je voorbeeld en dit rooster op schaal op je doek
overzetten. Gebruik hierbij ook diagonaallijnen.
Je zult hierdoor veel gemakkelijker de plaatsen van de onderwerpen kunnen bepalen en je
verhoudingen zullen kloppend zijn.

Zet voornamelijk de grote lijnen en vormen neer. De kleine details komen tijdens het schilderen
wel. Is je schets klaar dan kun je beginnen met schilderen.

Kopieren

Kopieren wordt in de schilderswereld helemaal niet als kwalijk ervaren. Het is een gemakkelijke
manier om snel alle verhoudingen kloppend te krijgen. Voor ons schilders geldt nu eenmaal dat 
we zo snel mogelijk willen gaan schilderen. Tekenen is voor tekenaars.

Je kunt zelf 1 op 1 een schets of tekening maken of je kunt een bestaand plaatje 1 op 1 uitprinten 
en kopieren op je doek.
Je kunt hiervoor kopieerpapier gebruiken of de achterkant insmeren met houtskool.

Zet hierna je voorbeeld vast met plakband op je doek.
Teken nu de lijnen over met een pen of een scherp voorwerp en haal je voorbeeld los.
De lijnen staan nu op je doek.

In de juiste volgorde schilderen
Bij schilderen schilder je in de meeste gevallen van achter naar voren.
Dat betekent dat je met de achtergrond begint en dan in lagen naar voren werkt tot de laatste 
details

In het geval van bijvoorbeeld een landschap schilder je eerst de lucht en eventueel water.
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Daarna het achterland, het voorland, de bomen op de achtergrond, een boerderij, dan de bomen 
op de voorgrond en als laatste het hekje dat helemaal vooraan staat.

Met olieverf kun je lagen gewoon over elkaar aanbrengen Bij sommige kleuren kan dit echter wel
menging veroorzaken zoals bijvoorbeeld geel over blauw groen oplevert.
Als dat niet in je bedoeling ligt, kun je de lagen tussentijds laten drogen.
Donkere kleuren kun je over het algemeen gemakkelijk nat in nat over lichte kleuren zetten.

Verder bestaat er een regel dat je van donker naar licht schildert.
Bijvoorbeeld in het voorbeeld van een portret eerst de donkere schaduwen, dan de 
middenkleuren, dan de lichte kleuren en tot slot de highlights.

Deze laatste regel wordt lang niet in alle gevallen toegepast en zodra je dat nodig vindt kun je er
van afwijken. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat je lichte plekken achteraf wat donkerder wilt
maken.

Zo ook in het voorbeeld van jouw eerste schilderijtje beginnen we juist met de lichtste kleuren en
gaan we langzaam steeds meer naar donker.

Abstract schilderen
De enige vaste definitie van abstract die ik kan bedenken is dat het beeld niet is te vangen in iets
duidelijk herkenbaars. In een abstract werk kun je steeds weer nieuwe dingen zien of iets wat je 
eerst heel duidelijk zag op een ander moment totaal anders zien.

Voor abstract schilderen zijn naar mijn mening bijna geen regels te bedenken. Alles kan en mag 
en niets is te gek. Het benadert het meest de volledige vrijheid van een kunstenaar en het is 
eigenlijk spelen met verf.

Als je het vaak beoefent, zul je merken dat je er uiteindelijk toch je eigen stijl in gaat herkennen.
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Abstract schilderen is een fantastische manier om dingen te ontdekken, samenspel van kleuren en 
vormen te leren begrijpen, je eigen schilderavontuur te beleven in volledige vrijheid.

Zelfs als je denkt niets met abstract te hebben raad ik je toch aan om ongedwongen een keer wat
kleuren door elkaar te smeren en te kijken wat er gebeurt.
Je kunt altijd verfresten die je overhoudt door elkaar smeren op een apart doekje.

Zoals ik al eerder zei, schilderen gaat in de eerste plaats om de beleving, het avontuur. Het
eindresultaat is van ondergeschikt belang. Als je deze beleving op de eerste plaats zet, dan kan 
het resultaat je regelmatig aangenaam verrassen.

Aan de slag.
Ik zou zeggen dat je na dit E-boek wel lang genoeg gelezen hebt.
Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb en dat ik alle eventuele twijfels voor je heb kunnen opruimen,
zodat je nu lekker ongestoord aan de slag kunt gaan.

Laat je lekker gaan, geniet van het avontuur, de rust en de ontspanning en geef jezelf een
schouderklopje als je merkt dat je mondhoeken steeds meer omhoog gaan staan.
Schilderen is leuk! En het zal je nooit gaan vervelen.

Wil je meer leren over schilderen? Kijk dan ook op mijn website.
Je vindt er veel inspiratie, informatie, en andere beginnende en gevorderde schilders.
Je kunt er ook altijd vragen stellen. Je krijgt meestal dezelfde dag nog uitgebreid antwoord van 
mij en/ of andere schilders.

Er is nog veel meer

Vond je dit E-boek interessant?

Kijk ook naar:

Gratis Les 1 van de Videoschildercursus

De juiste verhoudingen in je schilderij

De Videoschildercursus

De Videocursus Meester over je eigen palet
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Verdien geld met dit E-boek

Stuur dit E-boek naar al je vrienden en bekenden of verkoop het.

Maak je vrienden blij of verdien zelfs geld met dit E-boek.
Je mag dit E-boek gratis weggeven of verkopen voor iedere prijs die je maar wilt.
Je mag het E-boek echter niet aanpassen of veranderen, © Alex Mooyman 2012

Dit is versie 3.2 Wil je de nieuwste versie ontvangen?

Klik Hier om de Nieuwste versie te ontvangen

Veel schilderplezier!

Alex Mooyman
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