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Inleiding: Fantasielandschappen schilderen 
 

Graag neem ik je mee in deze handleiding om fantasielandschappen te schilderen. 

Als je denkt dat je niet kan schilderen dan mag je dat idee van je af zetten. Het 

leuke van het schilderen van landschappen is vind ik dat je vrij te werk kunt gaan. 

Het hoeft niet allemaal op iets bekends te lijken!  

Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning bij twee tutorials oftewel korte 

cursussen. Deze zijn te vinden op www.roads.nl 

Ze hebben als titels:  

 Jungledoorkijk met waterval 

 Nachtlandschap met maan 

Als je zelf een landschap hebt geschilderd zou het leuk zijn als je deze stuurt naar 

marlon.wong-sioe@roads.nl zodat we beter kunnen zien wat voor allemaal voor 

mooie creativiteit tot uiting komt! 

Veel succes en vooral ook plezier toegewenst! 

Vriendelijke groet,  

Marlon  
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Benodigdheden 
 

Allereerst het benodigde materiaal om aan de slag te kunnen. Deze kun je 

wanneer je ze niet in huis hebt halen bij een hobbywinkel of bijvoorbeeld bij 

sommige postkantoren. Online bestellen is natuurlijk ook een optie.  

Hier een overzicht van de benodigde materialen:  

Doek/papier:  

Allereerst wil je misschien een doek halen of geschikt papier. Op doek werken is 

ietsje anders dan op papier werken. Als je beide uitprobeert zul je het verschil 

zelf merken. Als je ervoor kiest op papier te werken dan is het aan te raden 

papier te halen dat specifiek gemaakt is om met acrylverf op te verven. 

Wanneer je ‘gewoon’ papier gebruikt gaat het binnen de kortste keren 

bobbelen.  

Je zult naast het materiaal waarop je gaat verven ook rekening willen houden 

met het formaat. Vind je het heerlijk om op een groot uitgestrekt doek/blad te 

verven of heeft het je voorkeur gebruik te maken van een wat kleiner blad? Als 

je snel resultaat wilt en niet teveel verf wilt gebruiken dan is het aan te raden 

om kleine vellen/doeken te gebruiken. Je kunt altijd nog groter gaan werken als 

je dat wilt.  

Kwasten:  

Verven kan met je vingers maar vaak is het ook wel handig om wat kwasten tot 

je beschikking te hebben. Je hoeft niet de meest dure kwasten in huis te halen. 

Voor een aantal euro heb je in verschillende winkels een setje kwasten waar je 

prima mee te werk kunt gaan. Het is handig als er in het setje verschillende 

soorten kwasten zitten. Dat wil zeggen:  

 puntige kwasten 

 platte kwasten 
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Het is vaak handig om van de platte kwast ook een hele dikke variant te hebben 

voor het kleuren van grotere oppervlaktes. Extra kwasten kunnen behulpzaam 

zijn voor het aanbrengen van bepaalde effecten.  

    

Naast kwasten kunnen ook materialen zoals bijvoorbeeld sponsjes of spatels 

goed van pas komen.  

 

Nogmaals, je komt al heel ver met een gewoon basissetje (linksboven).  

Verf: 

Zoals je misschien weet zijn er verschillende soorten verf waarmee je kunt 

schilderen. In de filmpjes bij deze tutorial gebruik ik acrylverf. Ik raad je aan om 

sowieso een aantal basiskleuren verf en witte en zwarte verf te halen. Hierbij 

kun je denken aan:  

 Primair blauw 

 Primair geel 

 Primair rood 
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 Titaanwit  

 Oxydzwart  

Hiermee kun je mengen en in theorie elke kleur maken. Toch is het aan te raden 

om naast deze kleuren die tubes/potten verf te halen waar jij je persoonlijk tot 

aangetrokken voelt. Wat zijn je favoriete kleuren? Deze mag je zeker gaan 

gebruiken! Specifiek deze kleuren in huis halen schildert makkelijker want je 

hoeft dan minder te mengen. (Dit bespaart je waarschijnlijk ook verf.) Zelf houd 

ik veel van de volgende kleuren:  

 Primair magenta 

 Briljant blauw 

 Phytalo groen  

 Ultramarijn 

Overige materialen:  

Naast de bovenstaande materialen is het handig om ook het volgende in huis te 

hebben:  

 Een bakje of potje om je kwasten in schoon te maken 

 Een mengpalet (of gewoon een schoteltje) 

 Een stuk keukenrol  

 Kranten als ondergrond 

 Afplaktape  

 Een boek met verschillende soorten landschappen ter inspiratie of foto’s 

van het internet  

 Potlood 

 Gum 

Eventueel kan je een ezel kopen maar een tafel die groot genoeg is volstaat ook! 

Het is tevens van belang om genoeg licht te hebben!  

Waarschuwing: let erop dat er per ongeluk verf in je kleding kan komen. Het 

best kun je deze er dan gelijk uithalen! Als je het laat zitten gaat het er veel 

minder makkelijk of helemaal niet meer uit. Het gebruik van een schort of oude 

kleding is aan te raden.  
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Voorbereidingen: hoe te werk te gaan?  
 

Nu we alle materialen hebben zijn we er klaar voor om te beginnen! Onthoud 

dat een schilderij maken een heel proces kan zijn! Het is niet erg als het niet een 

keer wordt zoals je in gedachten hebt! Je kunt telkens weer dingen aanpassen 

totdat je een tevreden gevoel hebt over je schilderij!  

Voor je begint wilt je misschien eerst nog wat voorbereidingen treffen:  

 Alles klaarleggen: leg alles wat je wilt gaan gebruiken overzichtelijk klaar. 

Zorg er dus voor dat je genoeg ruimte en licht hebt. Je zet je doek op de 

ezel vast en stelt deze in op de juiste hoogte en legt eventueel van 

tevoren kranten op de vloer of tafel waarop de ezel staat. Wanneer je 

geen gebruik maakt van een ezel (ik gebruik in de tutorials geen ezel) kan 

je je blad ook prima op een platte tafel die ruim genoeg is leggen. Ook 

hier wil je wellicht eerst kranten op leggen voordat je je schildervel 

plaatst.  

 

Stal alle verdere benodigde materialen op een voor jou overzichtelijke en 

handige manier uit op de tafel. Ik vind het altijd prettig om makkelijk bij 

mijn kwasten te kunnen, het mengpalet dat ik gebruik maar ook bij het 

potje water en de keukenrol! Door hierop te letten kun je jezelf frustraties 

besparen! 

 

Als je je eerst een opzetje (zeg maar een schets) wilt maken kun je 

daarvoor ook een potlood met gum klaarleggen.  

 

 Technieken: het kan behulpzaam zijn om voor/tijdens/na het maken van 

een schilderij op een apart vel te oefenen met technieken. Probeer met 

elke kwast die je hebt uit wat je er mee kunt doen. Hoe is het om er 

strijkbewegingen mee te maken? Hoe is het om er stip bewegingen mee 

te maken? Kan je iets doen wat ertussen in ligt? Maak rondjes, 

vierkantjes, rechthoekjes, driehoekjes, kruisjes, sterretjes! Maak gerust 

‘gekke’ patronen!  
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Wat is het effect van het drukverschil dat je met de kwast op het doek 

uitoefent? Dus krijg je andere resultaten wanneer je bijvoorbeeld heel 

zacht het penseel het doek laat aanraken dan wanneer je deze er stevig 

op zet?  

 

Wat is het verschil in effect tussen veel en weinig water gebruiken?  

 

Hoe is het als je verschillende kleuren op je kwast tegelijkertijd gebruikt? 

Vaak wordt er gedacht dat dit ongewenst is maar het kan juist hele leuke 

resultaten opleveren! 

 

 
 

 Inspiratie opdoen: het kan behulpzaam zijn om van tevoren plaatjes op te 

zoeken van landschappen die je inspirerend vindt. Misschien een 

grasveld, een bos, een beekje, een zee? Je hoeft deze niet na te 

schilderen maar het mag natuurlijk wel. Je kunt ook elementen van de 

foto als voorbeeld gebruiken.  
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 Een opzetje maken: het kan handig zijn om eerst een opzetje te maken 

voor je echt druk aan de slag gaat. Dit opzetje kan bijvoorbeeld gemaakt 

worden met potlood. Het betekent dat je een simpele schets maakt.  
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Schildertips! 

 

Schilderen kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hier een lijstje met 

wat van mijn schildertips om aan te denken tijdens het schilderen:  

 

 Intuïtie/gevoel: misschien wil je voor je begint (of wanneer je al begonnen 

bent) een paar keer heel rustig ademhalen. Kijk of je een plek in je een 

plek in jezelf kan vinden die (betrekkelijk) vredig voelt. Misschien kan je 

deze plek tot het centrum maken van waaruit je schildert? 

 

 Observeren: neem af en toe even afstand van je schilderij. Wat bevalt er 

wel en wat niet?  

 

Je kunt elk stukje van je schilderij langs gaan. Je begint bijvoorbeeld in het 

midden. Dan kijk je alleen naar de onderkant, dan alleen naar de 

bovenkant. Vervolgens kijk je naar het linker gedeelte van het schilderij en 

dan het rechter gedeelte.  

 

Je kunt ook nog specifieker zijn. Verdeel het papier bijvoorbeeld in 

gedachten in vier gelijke vierkante/rechthoekige vlakken en ga ze één 

voor één na. Het linker onderhoekje. Bevalt dat? Wat bevalt wel en wat 

bevalt niet? Dan ga je naar het linkerbovenhoekje. Wat bevalt wel en wat 

niet? Dan het rechterbovenhoekje en rechteronderhoekje.  

 

Een andere manier om je schilderij te bestuderen kan natuurlijk ook prima 

werken!  

 

Een tip bij het observeren is om bij jezelf na te gaan of het harmonieus 

voelt. Wat voelt er wel en wat voelt er niet harmonieus? Hoe zou je het 

meer harmonieus kunnen maken?  

 

 Kwastenkeuze: wanneer je een bepaald iets wilt schilderen is het 

behulpzaam om je af te vragen wat voor kwast hier het meest geschikt 
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voor is. Als je een groot stuk blad/doek bijvoorbeeld helemaal egaal blauw 

wilt maken dan is het gebruik van een platte brede kwast wellicht 

handiger dan het gebruik van klein penseeltje.  

 

Details aanbrengen kan zowel met grote als met kleine kwasten. Wanneer 

je met een grote kwast dep of strijk bewegingen maakt en niet alles egaal 

maakt, heb je automatisch details! Dat kan heel handig zijn! Wanneer je 

een heel specifiek detail wenst te maken kan het soms handig zijn om wel 

een hele kleine kwast met punt te gebruiken.  

 

Hoewel het heel leuk kan zijn om kleuren op je kwast te laten mengen, 

kan het ook voor ongewenste resultaten zorgen. Wanneer je bij het 

schilderen niet de kleur(en) op je kwast krijgt die je wilt, maak dan je 

kwast even goed schoon! Ververs zo nodig ook het water.  

 

Zie ook het eerder geschreven stuk over technieken.  

   

 Experimenteer: experimenteer gerust! Ook tijdens het maken van het 

schilderij! Gebruik eventueel een apart vel. Door dingen uit te proberen 

ontdek je nieuwe dingen die verrassend leuk kunnen zijn!  

 

Het kan heel behulpzaam zijn om lef te hebben. (Een middelbare school 

docent van mij die tekenles gaf zei vaak: als je maar lef hebt!)  

 

Bijvoorbeeld: wees niet bang om ‘gewaagde’ kleuren combinaties te 

maken. Je zult misschien wel eens gehoord hebben dat je bepaalde 

kleuren zoals rood en roze niet moet combineren. Wel gewoon doen als 

dat goed voelt!  

 

 Diepte: als je meer diepte in een schilderij wilt kun je dat  op verschillende 

manieren doen. Onthoud dat aandacht besteden aan diepte geen must is.  

 

-Breng verschillende lagen aan. Bijvoorbeeld een lucht op de achtergrond, 

dan een heuvelachtig landschap en vervolgens struiken op de voorgrond.  
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-Probeer dingen uit met licht en donker. Maak bijvoorbeeld alles in de 

voorgrond een of meer tinten donkerder of juist lichter. Dit kan je vaak 

goed bereiken door kleuren aan te langen met wit of zwart.  

-Je kunt variëren in scherpte.  

 

 Het hoeft er niet realistisch uit te zien: wat je schildert hoeft er niet 

realistisch uit te zien. Soms kun je door een klein element toe te voegen 

iets er opeens meer realistisch uit doen zien.  

Bijvoorbeeld: je zet in een groen gemaakt stuk wat donker roze stippen. 

Dit ziet er dan abstract uit. Je kunt het meer figuratief maken door het 

meer te laten lijken op iets dat bekend is. Iets dat je kunt plaatsen dus. In 

dit geval kun je bijvoorbeeld steeltjes tekenen onder de stippen. Je kunt 

boven de stippen een stuk blauw maken. Vervolgens kun je wat je hebt 

gemaakt nog wat uitwerken door andere kleurtinten, bijvoorbeeld meer 

lichte of donkere, te gebruiken. (Zie het voorbereidingsstuk en de tip over 

experimenteren en diepte.) 

Het geheel doet je nu misschien wel denken aan een grasveld met 

bloemen onder een blauwe lucht. Je kunt dingen dus stapje voor stapje 

opbouwen.  
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Misschien mocht je als kind nooit de lucht paars kleuren. Als je dat graag 

wilt, kun je dat nu wel gewoon doen!   

 Aandachtspunt: Wanneer je het idee hebt dat je schilderij ‘alle kanten op 

gaat’ en dit niet gewenst is, kijk dan of je ergens een aandachtspunt kunt 

creëren. Dus iets dat de aandacht trekt. Bijvoorbeeld door een bepaald 

punt veel lichter te maken dan de rest.  

 

 Maak het schilderij tot een geheel: wanneer een schilderij niet als een 

geheel voelt dan heeft dat vaak te maken met het kleurgebruik. Door de 

kleur die je in een bepaald gedeelte van een schilderij gebruikt (een 

beetje) terug te brengen in andere gedeeltes kan je het meer tot een 

geheel laten worden. 

 

 Heb geduld (met jezelf): een schilderij maken is vaak een heel proces. Je 

mag dus alle geduld hebben met jezelf! Ook met je ongeduld! Neem er als 

dat mogelijk is zolang de tijd voor als jij zelf wilt. Het hoeft niet nu al af te 

zijn!  
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Filmpjes en afsluiting  
 

Nu je deze handleiding hebt doorgenomen en er misschien mee hebt geoefend 

ben je wellicht extra goed in staat om het maximale te halen uit de twee 

filmpjes/tutorials die bij deze handleiding horen:  

 Jungledoorkijk met waterval 

 Nachtlandschap met maan 

Ze zijn te vinden op de website www.roads.nl 

Heel veel schilderplezier toegewenst! 

Hartelijke groet,  

Marlon 
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