
www.vrouwenmetpit.com 
 

Start to paint  
Creëer jouw leven met behulp van schilderen 

 

 

 

Les 1 
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Beginnen met intuïtief schilderen lijkt misschien moeilijk, maar dat is het 

absoluut niet. Deze training wil je helpen om je angsten te 

overwinnen en je richting te geven hoe je het beste start met 

schilderen. 

 

Vraag jezelf eerst eens af wat je wilt dat het schilderen je brengt. 

En houd dit telkens voor ogen wanneer je aan het schilderen bent of 

wanneer je het schilderen misschien voor je uitschuift. Het kan namelijk 

zijn dat je ergens bang voor bent en daarom er geen tijd voor vrijmaakt. 

 

Door op vaste tijdstippen tijd te maken om te gaan schilderen ga je 

gemakkelijker in je flow komen. Dat wil zeggen dat je makkelijker in het 

ritme van het schilderen komt en de overgave en het vertrouwen dat je 

hierbij nodig hebt. Dat maakt dat je er ook weer meer plezier aan gaat 

beleven. 

 

Zet dan ook elke week in jouw agenda wanneer jouw 

schildermoment is. 

 

Vergeet niet dat je in de Facebookgroep Nu is het tijd voor mij telkens al 

je vragen kunt stellen. 

 

Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2056553704572758/
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Wat heb je nodig 

 

Om te beginnen met schilderen heb je niet alleen verf nodig maar nog heel wat 

anderen spullen. Je kunt het overdrijven en een kunst/hobbyhandel binnen lopen en 

alles kopen waar je oog opvalt of je kunt stap voor stap iets gaan toevoegen en met 

goedkope producten gaan beginnen. Hieronder vind je een lijstje met 

basisbenodigdheden. 

 

Acrylverf (je kan ook andere verf gebruiken, maar ik werk enkel met acryl) 

• Tenminste de kleuren rood, blauw, geel, wit en zwart. Dan kan je alle kleuren 

zelf mengen 

Papier 

• Je kunt starten op de achterkant van een oude behangrol, dan kan je steeds 

afknippen wat je nodig hebt 

• Schilderpapier van tenminste 350 gram in 2 formaten 

• Wanneer je het leuk vindt kan je een of meer schilderdoeken aanschaffen 

Kwasten 

• Zorg voor verschillende soorten diktes en ronde en platte kwasten 

• Een spalter (een extra brede kwast) is handig om een groot oppervlak op te 

zetten 

• Je kunt kiezen uit verschillende soorten haren, begin met 1 soort en voeg 

eventueel later een andere soort toe. Acryl haren in een goedkope winkel is 

een mooi begin. Ze zijn lekker zacht en soepel. 

 

 

 

 

 

Keukenpapier of een vod om water of verf op te nemen 

Oliepastel, potloden, tekenpapier (om inleidende oefeningen te doen) 

Schrift of iets om notities in te maken 

Potje om water in te doen om je kwast uit te spoelen. 

Iets om je verf op te doen en te mengen. Dit kan een oud bord zijn maar  

ben creatief een leeg vleesdoosje kan je ook gebruiken. 

 

Ronde penselen Platte penselen Spalters 
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Voor een later moment of optioneel 

Gesso 

• Dit is witte grondverf. Kan je gebruiken om een schilderij wat je niet bevalt af 

te dekken en je kan er bijvoorbeeld papier mee opplakken 

Sprayfles met water 

Waardeloos materiaal om te stempelen. Denk aan lege netjes van fruit, kurken, 

doppen, lege papierrollen 

Schuursponsjes 

Plasticfolie, bijvoorbeeld waar je schilderdoek in verpakt zit 

Zand, schelpenzand 

Allerhande spatels, vorken, lepels om reliëf aan te brengen 

Haardroger of warmte pistool om de lagen te drogen zodat niet alle kleuren met 

elkaar mengen. 
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De gronding 

Wanneer je intuïtief gaat schilderen is het belangrijk dat je goed bij jezelf 

blijft. Het gaat immers jouw werkstuk zijn wat van jouw binnenste komt. 

Ga je met je gedachtes overal naar toe of houd je je bezig met wat een 

ander er wel niet van zou vinden dan kan je nooit op een ontspannen 

manier gaan schilderen. 

Om goed bij jezelf te blijven is het belangrijk dat je gronding goed is. Je 

kunt weten of je goed gerond bent als je bijvoorbeeld goed bij jezelf blijft, 

niet zomaar omvalt en voor jezelf durft op te komen. 

Kenmerken als je niet gegrond bent 

• Chaotisch 

• Van alles beginnen en iets afmaken 

• Je gedachtes niet stil krijgen en blijven malen 

• Snel emotioneel 

• Kort lontje 

• Je lijkt vaak pech te hebben, je leven zit niet mee 

• Met alle winden mee waaien 

• Geen nee kunnen zeggen 

• Jezelf weg cijferen 

• Last van vermoeidheid 

Je gronding verstevigen  

Wanneer je nu herkent dat jouw gronding niet stevig is dan kan je daar 

best aan gaan werken. Dat is niet alleen nodig voor je schilderwerk, 

maar ook je hele leven verbetert hiervan. Daar zijn eenvoudige 

praktische oefeningen voor die je in je dagelijkse leven makkelijk kunt 

gaan toepassen. 

1. Loop regelmatig op je blote voeten en het liefst buiten op het gras 

bijvoorbeeld. Binnen in huis op blote voeten lopen is al een begin, 

maar buiten is echt beter. 

2. Ga telkens terug met je aandacht naar je voeten. Let er eens op 

als je in gesprek bent met iemand: voel je je voeten nog? Tijdens 

het doen van allerhande klusjes ga je telkens even terug met je 

aandacht bij je voeten 

3. Masseer of nog beter laat je voeten regelmatig masseren 

4. Ritmisch dansen op bijvoorbeeld etnische Afrikaanse muziek 

5. In de tuin werken met je blote handen in de aarde 

6. Brooddeeg of klei kneden 
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Het niet hebben van een goede gronding komt vaak voor bij hoog 

gevoelige personen. Zij voelen veel en weten niet meer wat er nu van 

zichzelf is of van een ander en raken hierdoor uitgeput en in verwarring. 

Zaak dus om echt werk te maken van je gronding. 

 

Voordelen van een goede gronding: 

➢ Een goede gronding geeft je rust en ontspanning.  

➢ Je voelt je stevig en veilig in jezelf.  

➢ Je komt voor jezelf op, staat in je kracht. 

➢ Je weet oude dingen gemakkelijker los te laten. 

➢ Je hebt voldoende energie 

➢ Je slaapt goed 

 

Oefening om je gronding te verstevigen. 

o Ga zitten of staan, wanneer mogelijk zonder schoenen aan 

o Sluit even je oen en maak contact met je voeten 

o Voel hoe je voeten de grond raken 

o Stel je nu voor dat er vanuit de aarde energie naar je toestroomt en 

door je voeten naar binnenkomt.  

o Laat door je voetzolen deze aarde energie bij jou naar binnen 

stromen. 

o Neem hiervoor even een minuutje de tijd en herhaal deze oefening 

in elk geval elke dag. 

In het begin is het misschien lastig om te voelen wat er gebeurt, maar 

hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker jij je ervoor openstelt en zo je 

gronding kunt verstevigen. 
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Opdracht 

Genoeg gebabbeld, we gaan aan de slag! 

 

• Leg een blad papier klaar, verf, water, kwasten etc. alles wat je 

nodig hebt om te schilderen 

• Zorg dat je alleen bent en dat je de tijd hebt om in alle rust te gaan 

schilderen. 

• Zet een ritmisch muziekje op. En laat je meevoeren op het ritme 

met blote voeten en met je aandacht bij je voeten; Dit is een 

voorbeeld op YouTube, maar kies gerust iets waar jij je helemaal 

op kunt laten gaan. Dans zeker 10 minuten zodat je energiestroom 

op gang komt en je in je zelf aankomt en de dagelijkse dingen 

achter je kunt laten. 

• Installeer je dan achter je schilderpapier en sluit even je ogen, voel 

wat er omhoogkomt. Hoe voel je je nu, wat heb je nodig en met 

welke intentie wil jij nu gaan schilderen.  

• Laat de muziek eventueel op staan of werk in stilte. 

• Doe eventueel je schoenen terug aan zodat je niet afkoelt. Doordat 

je naar binnen keert tijdens het schilderen kan je het koud krijgen 

of juist heel warm als je energie begint te stromen. Voel goed wat 

jij nu nodig hebt om er helemaal jouw moment van te maken. 

 

• Begin te schilderen zonder oordeel en zonder te moeten gaan 

presteren. Het is jouw moment, jouw ontdekkingsmoment. 

Geniet ervan. 

 

• Neem gedurende dat je aan het schilderen eens afstand van je 

werk; wat heb je geschilderd? Wat doet het met je? Waar ben je 

met je aandacht kan je je dan afvragen. 

• Wanneer je klaar ben maak je best notities. Wat ben je tegen 

gekomen m.b.t. het schilderen en jezelf. Op die manier kan je je 

evolutie bijhouden. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zgqb10zlMK0
https://www.youtube.com/watch?v=Zgqb10zlMK0

