
Blad Veur de Mond! 

Workshop - Schilderen van 

een herfstblad in 10 stappen 

Door Paul van der Veur 

Kunstenaar Paul van der Veur 

woont in De Punt, in de gemeente 

Tynaarlo, en houdt enorm van 

aquarelleren. Zijn hele leven is 

Paul al geïnteresseerd in teke-

nen en schilderen. "Schilderen 

is denken in vlakken!". Van 

schilderijen van olieverf tot 

schitterende portretten in aqua-

rel. “Ik vind het heerlijk om 

met kunst bezig te zijn”, stelt 

Paul. “Op deze manier ben je 

even weg van de wereld en ver-

geet je alle zorgen om je heen. 

Dat is een heerlijk gevoel”.  

www.paulvanderveur.nl 

 

 

Nodig  

Alle materialen * zijn te koop 

in de kantoorboekhandel of  

digitaal te bestellen. 

 

 Een herfstblad 

 Een vel aquarelpapier * 

 Extra papier om proefstrook-

jes van te maken * 

 Een HB-potlood (standaard 

kantoorpotlood) * 

 Twee penselen (nr.4 en 

nr.12) * 

 3 potten met schoon water  

 Doos met  aquarelverf * (óf 

acryl- óf waterverf)  

 Mengpalet * (ondergrond met 

vakjes of een aantal schaal-

tjes om verf op te mengen) 

 Föhn  

Stap 1: Ga lekker buiten wandelen en zoek een mooi 

gekleurd herfstblad. Leg het herfstblad op een vel 

papier. Teken de omtrek van het blad nauwkeurig 

over met een HB-potlood.  

 

Stap 2: Teken ook de nerven van het blad, het 

steeltje en opvallende kenmerken, zoals een gaatje 

of een raar plekje.  

 

Stap 3: Kies de kleur die het meest voorkomt in het 

blad, bijvoorbeeld ‘bruin’ en probeer die kleur 

door de verf te mengen te verkrijgen. Gebruik pen-

seel nr.12  en per kleur een vakje van het mengpa-

let. Gebruik het proefstrookje om te zien of die 

kleur goed is. Doe hetzelfde voor de andere kleuren 

die je in je blad ziet: rood, oranje, geel, groen? 

Test ze allemaal op het proefstrookje. 

 

TIP: Je krijgt verschillende tinten bruin door de 

volgende 3 kleurenparen te mengen:  blauw en oran-

je, rood en groen, geel en paars. 

 

Stap 4: Vul de potten met water. Doop het grote 

penseel nr.12 in het water en maak alleen het nage-

tekende blad op het papier nat met het penseel. 

 

Stap 5: Nu ga je het natte blad inkleuren. Doop de 

punt van penseel nr.12 in de verf (stap 3) en raak 

daarmee voorzichtig het nog natte papier. Kijk goed 

wat er gebeurt!  

 

Stap 6: Spoel het penseel uit in schoon water en 

breng met de punt ervan een andere kleur aan. Kijk 

weer goed wat er gebeurt als twee kleuren bij el-

kaar komen en zich mengen. Herhaal eventueel met 

een andere kleur of nogmaals met dezelfde kleur. 

Kijk steeds goed naar het voorbeeld.  

 

Stap 7: Droog de schildering met behulp van de 

föhn. 

 

Stap 8: Herhaal stap 6. Kijk nu goed naar alle de-

tails en opvallende kenmerken. Je kunt er natuur-

lijk ook nog een extra kleur bijmengen! Doop  pen-

seel nr.4 in de juiste verf en schilder alle de-

tails nauwkeurig na. 

 

Stap 9: Je droogt de schildering met behulp van de 

föhn (stap 7) en eventueel nogmaals stap 8 om nog 

meer details te schilderen.  

 

Stap 10: Schrijf er met potlood wat bij zoals:  

datum / vindplaats / je naam / titel / etc. 



VTNL is de kunstenaarsvereniging 

voor professionele kunstenaars 

VanTyNaarLo, waarvan de leden wo-

nen en/of werken in de gemeente 

Tynaarlo (Noord Drenthe) en de om-

liggende regio. Binnen de vereni-

ging zijn verschillende kunstdis-

ciplines vertegenwoordigd: van 

schilderen, tekenen en beeldhou-

wen, keramiek en grafisch werk, 

fotografie, film, illustratie, 

performance-art, en community-art 

beoefenen, land-art, tot het maken 

en   schrijven van muziek.   

      

www.kunstenaarsvantynaarlo.com 

Schilder in 10 stappen een mooi herfstblad. Je kunt kiezen 

voor aquarelverf of eigen materiaal: verf, potlood, stift, 

pen, krijt, etc. Op de achterkant tref je een 10 stappen-

plan aan. Maak jij de meest originele, leuke, grappige, 

kritische of opvallendste versie of juist een geheel eigen 

kunstwerk met het thema “Blad Veur de Mond”?  

Blad Veur de Mond! 

Workshop - Schilderen een 

herfstblad in 10 stappen 

Door Paul van der Veur 

Post jouw kunstwerk vóór 30 november 2020 o.v.m. 

#bladveurdemond op de facebook pagina van de gemeente Ty-

naarlo of stuur jouw kunstwerk naar Cultuurkeet, Kornoelje-

plein 1, 9481 AW Vries. Vergeet niet je naam, telefoonnum-

mer en mailadres te vermelden. 


