
 

Play time! 

Na al onze gerichte oefeningen uit de vorige lessen, kunnen we 

het beste eens gaan experimenteren; spelen, genieten en geen 

eisen stellen aan de uitkomst.  

Ik was eens aan het tekenen, lang geleden alweer, toen een paar 

kleine meisjes van een jaar of 8, dochters van een vriendin die 

me hadden zitten bestuderen, naar me toe kwamen. Ik zal nooit 

vergeten wat ze zeiden: ”Why are you so serious?” BAM, die 

kwam aan.. ze hadden gelijk! 

Spelen als een kind 

Van kinderen kunnen kunstenaars 

ontzettend veel leren. Ze brengen je 

terug naar de basis! Vrij het materiaal 

verkennen, je laten leiden door je 

fantasie die daarbij vanzelf naar boven 

komt. 

Dat zijn eigenlijk de momenten waarin je 

hele grote sprongen vooruit maakt! Ook 

al denk je van niet omdat het resultaat .. 

helemaal ‘niks’ is volgens jou.  

 

Niet elk spel is voor publiek bestemd. De 

bekende voetballer is ook eens op straat begonnen en heeft 

vóór zijn eerste bekerwedstrijd al minstens 1.000 keer heerlijk 

met zijn vrienden rond ‘gepingeld’. 



 

Voorbereiding: het afslank-menu 

Dus dat gaan we doen. Voel je vrij! Maar kom wel uit je comfort 

zone! 

Hoe gaan we te werk? We gaan onszelf beperken. We creëren 

daarvoor even een afslank-menu. 

 

Tip 1. Bedenk vooraf een plan 

Doel van dat plan is om het simpel te houden. Simpel als in: 

 voorlopig geen details 

 minder fijn materiaal, of grof gebruiken 

 een eenvoudige stijl hanteren 

 

Een voorbeeld? 

Hier is een video van Dan Tirels. Een expert in monoprinting. Dat 

is het maken van afdrukken zonder tussenkomst van een 

drukpers. Maar hier werkt hij direkt uit de hand: 

https://youtu.be/1X1Y_rFjBvk 

 

En hier is ook een combinatie met kleur, en let op de opzet; 

niets anders dan dat we geleerd hebben uit de eerste lessen in 

het koppen tekenen. 

https://youtu.be/cfHdDFXmnQo 

 

Tip 2. Plaatselijk uitwerken 

Dus, niet overal alles uitwerken. Maar: 

 weglaten (blijft open of wit) 

 niet uitwerken maar globaal weergeven 

 

https://youtu.be/1X1Y_rFjBvk
https://youtu.be/cfHdDFXmnQo


 

Met de zijkant van mijn krijt 

opgezet, harde en zachte druk. 

 

 

Omdat ik het krijt niet als lijn wil 

gebruiken kan ik in deze fase alleen 

de wenkbrauwen ermee aangeven, 

nog geen ogen. 
  



 

 

Hier zijn slechts enkele details toegevoegd. Kun je zien welke? 



 

 

Ik heb het voorbeeld van het fotootje verlaten en ben verder 

lekker gaan spelen met de lijnen en de vlakken.  

 

Zoals je ziet zou een arcering hier niet bij passen. De grijstonen 

zijn al aanwezig en bovendien, we hadden het plan om het 

SIMPEL te houden! Simpel, maar niet saai. Dus ga ik op zoek 

naar een vormenspel en/of symbolische herkenningspunten.  

 

Vormenspel: Het krijt heb ik plat gebruikt, waardoor er hoekige 

vormen onstonden. Die kon ik benutten in de shawl. Maar ook 

de schaduwen onder het haar kon ik gewoon met het platte krijt 

snel weergeven. Zo onstond er een ‘negatieve’ vorm: De 

haarlokken zijn uitgespaard (tip 2 – wit laten). 

 

Symbolische herkenningspunten: Zonder het hele jasje te 

tekenen kun je met iets herkenbaars al klaar zijn. Het ‘rondje’ 

bijvoorbeeld, links op de kraag, is typisch iets voor een leren 

jasje. Het scheelt niet alleen tijd maar zo kan ik de eenvoud en 

de eenheid van stijl bewaren. De nadruk blijft hierdoor gevestigd 

op het gezicht in het centrum. 

Ongepland ontstond er: een grafisch contrast.  

  

Natuurlijk is dit materiaal (conté krijt) op deze manier gebruikt 

ook minder geschikt om correcties aan te kunnen brengen. Dus 

voor een echt gelijkend portret zou deze manier niet zo handig 

zijn. Maar we zijn nog steeds in onze Playtime! 

 



 

Tip 3. Teken ‘zoekend’ 

Je kunt na de oefeningen uit de vorige lessen ook tekenen 

zonder alle hulplijnen. 

Dat kun je zoekend tekenen noemen. Je beweegt dan zonder 

veel druk aftastend over je papier. Hieronder zie je zo’n opzet. 

 

 

 

 

  



 

  



 

De krullende schetsbeweging komt bij het tekenen van deze 

haardracht goed van pas. 

Als je nu niet alles perfect op zijn plaats ziet staan, is dat ook 

weer niet zo’n probleem; de stijl is los en intuïtief en dan komt 

de kunstzinnige vrijheid je te hulp. Niemand valt dan meer over 

een kleine verschuiving. 

Tip 4. Focus verleggen 

Vergelijk je de close-up tekening hierboven met het geheel van 

de jongeman met zijn afro-kapsel, dan krijgt de totale tekening 

een hele andere focus. Dat komt doordat het kapsel nu de 

overheersende vorm is. Ook dit kan een manier zijn om de 

vereenvoudiging, ook wel ‘stilering’ genoemd, in balans te 

brengen.  

Je aandacht wordt dus afgeleid van de details in het gezicht door 

de uitbundige haardos bovenop het hoofd. 

En nu we het over ‘haar’ hebben; daar 

kwamen wat vraagjes over binnen.  

Voor het haar geldt zeker dat je het beste 

naar een stilering kunt zoeken. Probeer 

het eenvoudiger weer te geven. 

Dat kan met alle bovenstaande tips, ik 

herhaal ze nog even: 

 gedeelten uitwerken, de rest vereenvoudigd samentrekken 

  



 

 

 focus verleggen naar de karakteristieke vorm 

 Maar ook een tip: vergeet de onderkant niet mooi vorm te 

geven! (geen dooie punten..) 

 

 En: het haar ligt in een ‘coupe’ om het hoofd. Dat is op zich 

ook weer een vorm. Je kunt dus net als bij het afrokapsel 

kijken naar de contour, de omtreklijn, die kan ook heel 

interessant zijn. Dan hoef je niet meer elke aparte haarlok 

te tekenen. 

  



 

 

Denk daarbij aan wat we noemen: stofuitdrukking. 

Dat is eigenlijk hoe het karakteristieke van een oppervlak of 

voorwerp uitgebeeld is. Een goede stofuitdrukking hoeft niet 

hyperrealistisch te zijn. Maar het moet wel het karakter, het 

eigene van de materie goed in beeld brengen. 

Eén van de grootste meesters daarin, zijn tijd eeuwen vooruit, 

was Frans Hals. Hier zie je hoe hij weergaloos op een bijna 

impressionistische manier (met een hele losse streek) veel 

details overslaat maar toch precies de stof weergeeft:   

 

 



 

  

 



 

Je moet ervoor staan om het een keer te bewonderen. 

Rijksmuseum, naast de Nachtwacht, ik kon mijn ogen er niet 

vanaf houden! De suppoost moest me nog terugfluiten ook.. 

Maar terug naar onze koppentekenles. Als je wilt stileren, moet 

je niet gewoonweg heel grof gaan tekenen. Kijk eerst goed naar 

je onderwerp, laat op je inwerken wat je het meest opvalt, en 

zoek een manier van tekenen of een materiaal dat die 

elementen goed weer kan geven. 

Frans koos dan ook het juiste penseel uit. En kleur kan een 

welkome aanvulling zijn, ook in een tekening. 

Nu we aan het eind zijn gekomen van deze serie digitale 

tekenlessen, heb ik goed nieuws:  

Dus wil je verder gaan met tekenen en/of schilderen, dan zijn er 

weer lessen in juni op dinsdag- en woensdagavond waarin ik 

iedereen persoonlijk kan begeleiden.  

We houden rekening met de reguleringen en er is ruimte genoeg 

in het atelier aan de Molenstraat 121 in Helmond. 

Dus laat me weten of je gebruik wilt maken van een GRATIS 

PROEFLES! 

Ik sluit af met m’n laatste verse bladzijde uit mijn schetsboek. Ik 

hoop dat ik je tijdens deze ‘shockdown’ heb kunnen stimuleren 

en inspireren. Graag tot ziens, in levende lijve! 

 



 

 

Bel of app naar: 06-34562463 

Graag tot ziens! 

 


