
Aquarel

introductie aquarelverf - Happy Art Academy

met liefde geschreven door Angélique Benjamins
Copyright 2019



5 factoren die van invloed zijn op het resultaat van je aquarel illustraties:

1. Water - Hoeveel of hoe weinig water gebruik je?

2. Penseel - Heb je een penseel dat veel water vasthoudt of juist niet?

3. Papier - Bevat je papier houtvezels? Is het gemaakt van Katoen? is het ruw of glad?

4. Verf - Gebruik je verf met veel of weinig pigment? is het bindmiddel van hoge of lage 
kwalileit?

5. Jijzelf - Niet alleen je techniek maar ook hoe jij je voelt heeft invloed op het resultaat
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https://happylittlethings.nl/cursus-aquarel-aquarelverf/


Wat heb je nodig?

Basisbenodigdheden: papier, water, penseel/kwast, doekje en aquarelverf.  
Optioneel: Pen of potlood en alles waar je effecten mee kan maken zoals zout, sponsjes en 
meer huishoudelijke artikelen.
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Er zijn 5 basis variabelen (als ik de omgevingstemperatuur 
even niet meereken) die van invloed zijn op je 
resultaat. Soms is het een kwestie van ander papier 
gebruiken, even een ander penseel, meer of minder 
water, een doekje gebruiken of die goedkope verf van  
€ 1,- gewoon niet meer gebruiken. Zelfkennis en 
ervaring is hier meer plezier. 

1. Water

Hoeveel water je nodig hebt is lastig om in te 
schatten. Met name omdat dit ook nog per verfkleur 
kan verschillen. Bij een goede set aquarelverf is 
elke kleur van verschillende pigmenten samengesteld, 
sommige bevatten zelfs pigment van edelstenen! 
Afhankelijk van het pigment en de hoeveelheid 
arabische gom (het bindmiddel van de meeste aquarel) 
gebruik je meer of minder water om het vloeibaar te 
maken.

water, penseel, palet, verf, schaaltje om te mengen, watervaste micronpen, potlood enpapier op  

klembord

Kennis is 
meer Plezier!

Maar, er is meer: want met water beïnvloedt je 
ook de tint van de kleur. Gebruik je meer water, 
dan wordt je kleur lichter. Wanneer je minder 
water gebruikt zal je een meer gepigmenteerde 
kleur, met meer contrast krijgen. Een van de 
valkuilen hier is dat wanneer je te weinig water 
gebruikt, je verf stroperig wordt en er een 
beetje onverzorgd of klodderig (op een niet goede 
manier) uit kan zien.

Mijn beste tip over water: oefenen, oefenen, oefenen. En daarna nog 
meer oefenen. O, en zorg dat je het oefenen leuk maakt, dat je plezier 
ermee hebt - dat houdt je geïnspireerd om verder te leren over aquarel.
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pot met water

In tegenstelling wat de meeste mensen denken, hoeft je 
water niet glashelder te zijn om het te gebruiken voor 
aquarelverf. Je kan dus stoppen met steeds heen en weer 
naar de gootsteen te lopen om je water te verversen 
zodra er een beetje kleur in zit.
In het begin zal je waarschijnlijk nog moeten wennen 
aan het mixen van verf met water, hoe je eenvoudig 
kan wisselen van kleur, en zal je je penseel wat vaker 
spoelen in het water. Het kan handig zijn om twee 
potten water te gebruiken; één voor het eerste spoelen 
(deze wordt steeds donkerder en ‘viezer’) en een extra 
pot met water die je gebruikt voordat je een nieuwe 
kleur gaat gebruiken.  
Deze blijft bijna helemaal helder.

Als pot kun je bijvoorbeeld een glazen pot gebruiken 
die je ergens in huis hebt.  
Omdat ik het liefst spullen om me heen heb die me 
inspireren en blij maken, gebruik ik vaak een grote 

Experimenteer

Beste tip: veel, heel veel water, en wat minder water,  
beetje erbij, beetje eraf; dans met het water!

kom van een speciaal servies, of een leuk vaasje 
om water in te doen.  
* Let op: heel goed afwassen als je servies gebruikt 
waar je daarna weer van gaat eten: onderdelen van verf 
kunnen metalen bevatten die je absoluut niet in je 
lichaam wilt hebben.
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2. Penseel

Elke penseel is anders. De haren, de vorm van de 
haren, hoeveel water het vast kan houden zijn 
verschillend per penseel.
Voor werken met aquarel is het fijn om een penseel 
te gebruiken dat zo veel mogelijk water ‘opzuigt’, 
als een soort spons. Als je ziet dat je vaak te 
dikke verf op je papier krijgt, gebruik dan eens een 
aquarel-penseel. Tegenwoordig zijn er ook superhandige 
waterbrushes, dat is een kwast met een waterreservoir 
er aan vast. Deze distribueert het water gelijkmatig 
tijdens het schilderen. Dit werkt anders dan met een 
los penseel en een pot water, dus het vraagt wat 
oefening. 

Eigenlijk is er niet zo iets als een ‘verkeerd’ 
penseel, er is alleen de verwachting die jij er van 
hebt. Weet dat je met een grote penseel, ook hele fijne 
lijntjes kan maken! En andersom is het zo dat je met 
een klein fijn penseel ook brede streken kan maken.

5 factoren die 
het verschil 
maken

Beste tip: testen, testen, testen. Kies het penseel dat fijn 
voelt voor jou, wat lekker voelt, waar je je vrij mee voelt of 
juist veel of weinig controle mee ervaart (afhankelijk van je 
behoefte).

Dan is er nog de oude, kromme kapotte kwast waar 
je supercoole effecten mee kan maken.
Beoordeel een penseel dus niet op zijn uiterlijk 
;-) 
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3. Papier

Je kan los papier gebruiken, een blok papier, of 
papier in een schetsboek, of misschien gebruik je wel 
een oude krant. Experimenteer met papier.
Probeer vooral álle soorten papier uit om samen 
met je aquarelverf te gebruiken. Goedkoop, Luxe 
aquarelpapier, dik, dun, glad, ruw. Ontdek je 
voorkeuren. 

‘Echt’ aquarelpapier is in principe papier dat geen 
houtvezels bevat en van katoen gemaakt is. Vandaar 
dat de prijzen kunnen oplopen tot € 5,- voor één 
vel papier. Er zijn ook vele studiekwaliteit papier 
verkrijgbaar, wat de effecten van aquarelpapier 
nabootst maar minder kostbaar is. 
Mixed media papier is meestal een goed alternatief 
voor aquarelpapier omdat het wat water kan hebben.

bijzonder mooi aquarelpapier van Clairefontaine (klik voor meer info)

Speel

Beste advies: om echt te leren wat er allemaal mogelijk is 
met aquarelverf zou ik in ieder geval investeren in wat echt 
aquarelpapier. Maar bovenal; speel en experimenteer.

Hot en cold pressed? wat betekent dat??
Denk aan een strijkbout. Stel je hebt papier en 
je strijkt het met een koude strijkbout. Het 
papier wordt wel geperst door de druk, maar de 
rimpels zullen zichtbaar blijven.
Nu pak je een hete strijkbout en ga daar mee over 
het papier. Precies, het papier wordt superglad.

Papier kan een blokkade opleveren omdat je het 
bijvoorbeeld spannend vindt om op een vel papier 
van € 3,- te schilderen. No Worries, het is elke 
euro waard. Ook als je nog aan het leren bent. 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffontaine-aquarelle-300g-m-hot-pressed%2F9200000112399310%2F&name=Fontaine%20aquarelle%20300g%2Fm%C2%B2%20Hot%20pressed%2C%20Claire...&subid=Aquarel%20PDF%20handout
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffontaine-aquarelle-300g-m-hot-pressed%2F9200000112399310%2F&name=Fontaine%20aquarelle%20300g%2Fm%C2%B2%20Hot%20pressed%2C%20Claire...&subid=Aquarel%20PDF%20handout
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4. Verf  

Pigment in de verf is wat het kleur geeft. De 
kwaliteit van het pigment beïnvloed dus je resultaat. 
Merken als van Gogh of Winsor & Newton maken 
onderscheid in studiekwaliteit en professionele 
kwaliteit. Het verschil is vaak de bestendigheid tegen 
UV-licht. Als het meer bestendig is blijven de kleuren 
langer behouden. Dit is vooral belangrijk als je een 
schilderij aan de muur hangt waar veel daglicht is. 

Een merk als Daniel Smith staat bekend om de 
bijzondere natuurlijke ingrediënten en mineralen die 
ze gebruiken als pigment. 

Ook met verf geldt: probeer alles uit en begin met 
wat je hebt. Ik heb eens een video gemaakt waarin ik 
állerlei soorten aquarelverf testte, dus óók van de 
Ikea en Action. Het pigment was soms nog wel aardig 

Ontspan

Handige tip: investeer in de beste kwaliteit die jij je kan 
veroorloven.

bij de goedkopere verf, maar na het opdrogen 
bleef er een krijtachtige laag over die je zo 
van het papier kon afvegen. Eigenlijk was het 
(onbedoeld) een soort pastelkrijt.

Probeer de materialen die je hebt uit. Koop één 
tube of napje van een merk om te testen of je 
het fijn vind werken voordat je alle kleuren van 
de regenboog koopt. O, en weet dat je van 12 
basiskleuren ongeveer 425 andere kleuren kan 
maken door ze te mengen?

kleurrijke tubes van het merk Daniel Smith
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5. Jijzelf 

Okay. Over dit onderwerp kan ik een heel boek 
schrijven. Over hoe mensen zichzelf vertellen dat wat 
ze maken niet goed genoeg is, er nauwelijks ruimte en 
tijd is om te spelen en ze perfectionisme hun leven 
laten overheersen. (waarbij perfectionisme een ander 
woord is voor stress.)

Naast de oordelen en gedachten over jezelf speelt 

ervaring een rol (techniekbeheersing). Daarnaast kan 

je staat van zijn ook verschillen; de ene dag zal 

je je vrijer of juist meer gespannen voelen. Ben je 

ongeduldig of heel relaxt? Het heeft allemaal effect op 

je illustratie. 

Mijn suggestie: spreek van te voren met jezelf af dat 

het niets hoeft te worden en alles mag zijn. Geef 

jezelf van te voren toestemming om te mogen spelen.  

Volg je gevoel

Aanrader: stop met oordelen. over jezelf, over wat je 
maakt, over anderen. En nu je dit toch leest, stop dan ook 
met jezelf te vergelijken met anderen. Je zal heel veel 
energie overhouden en meer liefde voelen stromen.

Dat je niet hoeft te presteren of een kunstwerk 

hoeft af te leveren, maar jezelf toestaat om je 

flow en inspiratie te volgen. En weet dat er morgen 

weer een nieuwe dag is om iets te maken of met 

andere ogen te kijken naar wat je vandaag hebt 

gemaakt.



Je kan voor het opnemen van te veel water 
bijvoorbeeld een stukje keukenrol gebruiken, 
of een tissue. Een tissue is handiger voor het 
bijwerken van hele fijne details. En, je kan 
ook een oud t-shirt gebruiken. 

Of: je gebruikt een nieuw t-shirt, veegt al 
je prachtige restkleuren er aan af, als hij 
vol is strijk je met een strijkbout erover om 
de kleuren te fixeren in de stof en je hebt een 
uniek stuk kleding!

Doekjes

Een doekje is essentieel bij aquarelverf, als 
je eenmaal een ritme en meer gevoel krijgt bij 
het werken met aquarel zul je zien dat je deze 
steeds heel even tussendoor gebruikt om even de 
hoeveelheid water en pigment bij te stellen.

Nog een tip
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Welke Materialen?
Regelmatig krijg ik de vraag: “Welke materialen gebruik jij?”
Daarom zie je hier een aantal van mijn favorieten die ik zelf graag gebruik. 

Je kan op de link klikken, of op de afbeelding voor meer informatie bij de le-
verancier (Als je het wilt bestellen is het vaak de volgende dag al in huis)

Aquarelverf

Winsor & Newton is van een goede betrouwbare kwaliteit.
Je kan bijvoorbeeld starten met een reisset; handig voor onderweg, maar 
ook bijvoorbeeld handig als je net als ik graag in bed of op de bank 
schildert. Deze sets zijn ook gemakkelijk na te vullen als een losse 
kleur op is. (klik hier voor meer informatie/bestellen)

Penselen

Penselen die je ook voor acrylverf gebruikt bevatten vaak nog verfresten. 
Dit beïnvloed het resultaat. Voor schone heldere aquarelstreken kun je het beste aparte pense-
len gebruiken. Investeer in de beste kwaliteit die jij je kan 
veroorloven. Dit laatste geldt voor alle materialen (en misschien wel voor alles in het le-
ven...)
Deze fijne kleine penselen van Winsor & Newton (klik) gebruik ik denk ik het meest.  
Het is een set van 6 penselen in verschillende vormen! (plat, rond, kattentong)
elke vorm heeft zijn eigen handige eigenschappen en zo ga je ervaren dat er voor elk soort il-
lustratie een andere handige penseel gebruikt kan worden.

Dit zijn 3 grotere penselen van Van Gogh, ideaal voor grote vlakken en met de punt van grotere penselen 
kun je ook kleine details schilderen.
(klik voor meer info)

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwinsor-newton-cotman-aquarelverf-sketchers-pocket-box-12-halve-napjes-penseel%2F9200000051474083%2F&name=Winsor%20%26%20Newton%20Cotman%20Aquarelverf%20Sketchers%20P...&subid=PDF%20aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwinsor-newton-cotman-aquarelverf-sketchers-pocket-box-12-halve-napjes-penseel%2F9200000051474083%2F&name=Winsor%20%26%20Newton%20Cotman%20Aquarelverf%20Sketchers%20P...&subid=PDF%20aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwinsor-newton-foundation-aquarel-korte-penselen-set-6-delig%2F9200000062008265%2F&name=Winsor%20%26%20Newton%20Foundation%20aquarel%20korte%20pense...&subid=PDF%20Aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvan-gogh-aquarel-penselen-serie-191-nrs-4-8-12-fsc%2F9200000063200475%2F&name=Van%20Gogh%20aquarel%20penselen%20-%20serie%20191%20nrs%204-8-...&subid=PDF%20Aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvan-gogh-aquarel-penselen-serie-191-nrs-4-8-12-fsc%2F9200000063200475%2F&name=Van%20Gogh%20aquarel%20penselen%20-%20serie%20191%20nrs%204-8-...&subid=PDF%20Aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwinsor-newton-foundation-aquarel-korte-penselen-set-6-delig%2F9200000062008265%2F&name=Winsor%20%26%20Newton%20Foundation%20aquarel%20korte%20pense...&subid=PDF%20Aquarel
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=30083&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvan-gogh-aquarel-penselen-serie-191-nrs-4-8-12-fsc%2F9200000063200475%2F&name=Van%20Gogh%20aquarel%20penselen%20-%20serie%20191%20nrs%204-8-...&subid=PDF%20Aquarel


Wil je meer inspiratie en meer 
leren?
illustreren,letters maken met aquarel, mooie effecten, 
achtergronden en tekeningen? overweeg dan eens om de 
cursus de magie van aquarel te volgen. (klik hier voor 

de informatie over deze online cursus)

Ben je benieuwd naar Happy Flix waar je 
wekelijks meer inspiratie en plezier 
ontvangt, nieuwe technieken leert en je 
creatieve Flow op gang houdt? Klik dan 
hier voor de informatie.

Ik wens je heel veel Aquarel plezier en kijk 
er naar uit je een andere keer weer terug te 
zien.

X Angélique
Happy Academy | de Magie van Aquarel 

online cursus (klik!) 
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