
 

Koppen doodlen.. 

Yep, het is tijd om te doodlen!  

 

 

 

 

 

 

Doodlen dus, wat je doet als je met verstand op nul, lekker zit te 

krassen aan de telefoon, of in een vergadering. Al is dat laatste niet wat 

ik jullie aanraad, om eventuele schadeclaims te voorkomen.. 

Maar het is leuk om te zien wat je met de opgedane kennis nu voor 

koppen tekent. Wat zit er in je onderbewuste? Surprise, surprise! 

Ik heb er zelf onlangs een leeg boek voor aangeschaft.  Alleen, om die 

mooie blanco pagina’s te gebruiken voor mijn schetsjes.. misschien 

gaat het verkeerd! En zo stond mijn lege boek maanden in de kast. 

Tot op vandaag. Ik nam wel het zekere voor het onzekere want ik keek 

eerst nog naar wat voorbeelden bij het schetsen. Ik geloof dat meer 

mensen zich daar zekerder bij voelen. Maar het nadeel is, dat je dan: 

 meer in details treedt 

 er langer over doet 

 en dus je spontane, persoonlijke opzet mist! 



 

Nu ik de eerste bladzij heb gevuld, viel me iets op; het werd een beetje 

een verhaal. De ‘koppen’ zijn natuurlijk mensen, en ze staan in relatie 

tot elkaar, dus gaat je fantasie vanzelf met je aan de loop.. 

  



 

Hieronder heb ik wat tips getrokken uit het maken van deze 

tekeningen: 

 Nadat je de grove hulplijnen zachtjes hebt opgezet, kun je gelijk 

overgaan tot het inkleuren van de donkerste gedeelten in vlakken. 

Druk nog niet te hard op je materiaal, want misschien wil je straks 

nog meer contrast, dus nog donkerder gaan. 

 Maak grote bewegingen met je hele arm of onderarm. Zo krijg je 

vloeiende lijnen. 

 Als je meerdere koppen op één pagina zet, zorg dan dat je 

verbindende lijnen of elementen toevoegt. Zo wordt het toch één 

geheel. 

Hier zijn de links naar de video’s: 

https://youtu.be/BC4IwIxIH5Q 

https://youtu.be/VimvwK0s1LU 

https://youtu.be/jYnVTss8Jvs 

https://youtu.be/HIBPdaRC2QU 

 

 Je kunt om te beginnen weer eerst de twee rondjes opzetten. Je 

moet daarvoor een keuze maken voor een bepaalde stand; 

frontaal, driekwart, en profile of iets daartussenin. 

 Je geeft globaal aan waar de ogen, neus en mond etc. komen 

 Daarna verzin je waar je licht vandaan komt. Het kan ook gaan om 

twee lichtbronnen. (In bovenstaande tekening is er bij de mannen 

ook een contourlicht. Dit suggereert een sterke of een grote 

https://youtu.be/BC4IwIxIH5Q
https://youtu.be/VimvwK0s1LU
https://youtu.be/jYnVTss8Jvs
https://youtu.be/HIBPdaRC2QU


 

lichtbron, zoals de zon. Bovendien maakt het de figuur los van de 

achtergrond)  

 Nu kun je je schets verdelen in schaduwpartijen. Dit geeft je direkt 

al een goed beeld. Staat iets niet in verhouding dan kan het alsnog 

eenvoudig gecorrigeerd worden. 

Hier zien we de ‘doodles’ van Carlos Delgado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van mijn favorieten op Instagram. Je ziet dat hij zonder in details te 

verzanden toch de expressieve houding weet weer te geven. 

 

 



 

Dit kun je met tal van 

verschillende materialen 

uitproberen; balpen, stift, 

spalter maar ook 

bijvoorbeeld oude bank 

cards. 

Begin dus grof, en werk 

daarna pas naar de details 

toe. Die komen op het laatst. 

Dit is de fout die we allemaal 

maken!  

 

 

Heb geduld, na een goede opbouw kun je je  

helemaal uitleven  op de meest  

fantastische effecten! 

 

Speel, net als een kind, met het zetten  

van lijnen, het kaderen van vlakken,  

en inkleuren met schaduwen. 

 

En vooral, geniet ervan! Dan ben je  

niet bang dat het fout gaat. 

Bewaar de serieuze toon voor het  

laatste moment. Dat is genoeg. 

Dan kun je laten zien dat je de boel  

kunt recht trekken. No big deal! 



 

Begin dus eenvoudig. Hier zie je een ‘doodle’ van Daren Butcher - 
https://www.photographize.co/articles/darrenbutcher/ 

 

  

Laat je fantasie vrij! (hmm, over ‘vrij’ gesproken..) 

 

 

https://www.photographize.co/articles/darrenbutcher/


 

Het wordt tijd dat ik dat ook eens doe. Ik ga mijn tweede lege pagina te 

lijf! De oude dame kwam het eerst. De oude man begon als mijn opa, 

maar eindigde als .. wat kan doorgaan voor een ouwe hippie! Maar 

toch                                    ..noem ik deze tekening: “In zijn schaduw”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je zal merken dat wanneer je ongegeneerd je gang gaat, het niet altijd 

voor 100% ‘klopt’. Maar, wijs dat niet direct af. Werk ermee, trek het in 

balans, het komt uit jezelf! 

Hou je gum bij de hand, kneedgum en harde gum, want als je eenmaal 

weet waar je naartoe wilt, is er soms kunst en vliegwerk nodig. 

Zo heb ik om de snor en de wenkbrauwen wat wilder en grover te 

maken, zelfs wat wit krijt gebruikt, om het licht op de haartjes erin 

terug te brengen ( niet verder vertellen). 

Dat was het vliegwerk.. 

Wat je eerst als ‘fout’ ziet, kan je op ideeën brengen! 

Ik wilde bijvoorbeeld wat van die kleffe naar voren gekamde haartjes 

op opa’s voorhoofd plakken. Maar dat kwam niet helemaal over. Toen 

ik ook nog zijn schedeldak te donker maakte, werd het ineens een type 

met een bandage om z’n hoofd!  

Ahaa, ook goed!  

Onze oudjes zijn nogal hip deze dagen, en ze hebben allemaal de 

flower power meegemaakt! Neemt niet weg, dat er nog steeds 

vrouwen wegkwijnen, al of niet self-indused. Kunst zegt wat het ziet. 

Zonder oordeel, of specifieke mening. 

En wow, wat zijn we al op weg naar die eigen richting hier! 

Ik kan jullie niet veel meer leren, this is it!  

  



 

Want als ik één ding geleerd heb, dan is het dit. Just DO it! 

Gewoon beginnen met ‘iets’, een doodle, een krabbeltje. Dan krijg je 

de zin vanzelf; je wilt je verbeteren en je ziet wat eraan schort. 

Je kunt het niet vooraf in je hoofd bedenken. Dus wacht niet op 

‘inspiratie’. Het bestaat, maar het komt door het DOEN! 

 

Dus wat kan ik nog zeggen?  

Het meeste is al gezegd. Als er iets fout gaat, check dan nog even de 

eerste lessen, want alle basispunten zijn van belang. 

Naarmate je meer meters maakt, gaan die principes steeds meer een 

tweede natuur voor je worden. 

 

Wel hoor ik graag van jullie hoe je het ervaren hebt. Waar je tegenaan 

liep, wat er ontbrak of wat je het moeilijkst vond. Er is nog één laatste 

les in deze serie waarin ik die onderwerpen graag met jullie bespreek. 

Dus geef het door, alle feedback is welkom! 

 

Binnenkort hoop ik een nieuwe serie tutorials op een speciaal lessen 

platform te gaan plaatsen. Daar kun je dan je werk uploaden, video’s 

bekijken en meepraten in de forums. Dat vergt wel wat voorbereiding 

natuurlijk, maar ik hou jullie op de hoogte! Succes!


