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Materiaal
• potlood
• schaar
• Pandakrijt
• A3 papier (liefst iets steviger)
• waterverf
• penseel

1. Lees de uitleg over Vincent Van Gogh en bestudeer zijn werken.
2. Teken het virus stap voor stap mee op kladpapier. Bedenk je eigen virusjes met hun eigen karakter.
3. Teken de snotvlek en plaats je virussen in de vlek.
4. Probeer in de stijl van Van Gogh de vlek te vullen met allerlei zwierige strepen van pandakrijt. 

Vervolgens doe je dit met je virussen.
5. Met waterverf en een groot penseel kan je nu je tekening overschilderen met donkergroen of 

blauw. Heb je geen waterverf? Geen probleem. Thee of ko� ie kan je ook gebruiken.
6. Indien je wil, kan je je werk uitknippen.
7. Mail een foto van je werk naar info@ahbeeld.be. Ik ben alvast benieuwd!

HATSJOE!

Werkwijze
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Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh was een Nederlandse 
kunstschilder. Hij wordt gezien als een van de 
grootste schilders van de 19de eeuw. Helaas voor 
Vincent, werd hij tijdens zijn leven niet erkend.

Vincent zijn leven was vrij triest. Hij werd al jong 
geconfronteerd met onder andere de borinage in 
Henegouwen. De werkomstandigheden van de 
mijnwerkers tekende hem diep. Langzaamaan 
begon hij zich als kunstenaar te ontplooien. Hij 
was een autodidact. Dit wil zeggen dat hij alles 
zelfstandig leerde zonder een leerkracht (een 
beetje wat wij nu doen). Hij zwerft rond en leert 
tekenen en schilderen. Het zou pas in Parijs zijn 
dat zijn typische stijl tot uiting begon te komen. Hij 
werkt in de stijl van het post-impressionisme. Het 
impressionisme was de stijl waarbij de kunstenaar 
het beeld voor hem zo natuurgetrouw mogelijk wou 
weergeven. Een bekend voorbeeld is Claude Monet.

Helaas wordt Vincent zijn hele leven geteisterd door  
een slechte mentale als fysieke gezondheid. 

30 maart 1853 - Auvers-sur-Oise 29 juli 1890

Wist je datje!

Een van de bekendste verhalen rond Vincent 
Van Gogh is dat hij zijn oor heeft afgesneden. 
Dit klopt al is er wel veel discussie over de juiste 
omstandigheden. Sommigen zeggen dat hij zijn 
volledige oor heeft afgesneden omdat hij tinnitus 
had (een constant gepiep). De andere zeggen dat 
het een stukje oorlel was dat hij aan zijn lief heeft 
gegeven.

Wist je datje!

Er zijn verschillende films gemaakt rond Vincent 
Van Gogh zoals At Eternity’s gate (2018) en 
Loving Vincent (2017). Loving Vincent is zeker de 
moeite om even op te zoeken. De film is volledig 
afgewerkt in de schilderstijl van Van Gogh. De film 
is geanimeerd door met olieverf en digitaal naar zijn 
stijl te werken.
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Enkele voorbeelden van zijn werk

De zonnebloemen zijn een bekend werkt. 
Er zijn drie werken van een vaas met 
telkens 15 zonnebloemen.

Een van zijn bekendste werken is 
Sterrennacht. Hier zie je een fantasierijk 
landschap. 

Hier zie je een portret van Vincent. Zijn 
zwierige lijnen zie je hier mooi tot uiting 
komen. Je merkt ook dat hij een werk niet 
gewoon inschildert maar een speciale 
textuur krijgt door veel streepjes naast 
elkaar te zetten.
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Een virus

Hier vind je een stappenplan om een 
gek virus te tekenen. Je kan gerust eerst 
ontwerpen op een kladpapier. Daarna 
teken je je figuurtjes op je stevig papier. 
Je start met een bol. Virussen zijn vaak 
ronde figuurtjes. 

Uiteraard moet ons virus kunnen kijken 
waar het naar toe gaat, dus tekenen we 
twee ogen.

Stappenplan

Een zotte neus mag ook van de partij zijn. 
En een mondje en wenkbrauwen maken 
ons figuurtje af.

Een virus heeft een soort van tentakeltjes. 
We kiezen dus rond onze cirkel 
verschillende plekjes waar we stokjes uit 
tekenen. Op deze stokjes tekenen we een 
bolletje. Ons virus is af.

Hierboven zie je maar een saai standaard 
virus. Ik denk dat jullie wel veel creatiever 
zijn. Je kan je virus een heel eigen 
persoonlijkheid geven door verschillende 
neuzen, ogen, snorren, hoedjes etc toe te 
voegen. Laat je volledig gaan!

Alyssa Bers
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Op ons stevig papier tekenen we een 
zwierige vlek. Dit is snot (eikebah). In deze 
vlek mag je allemaal virussen tekenen. 
PRO TIP maak ze niet te klein. We gaan 
afwerken met pandakrijt. Dit is vrij dik.

Ok nu begint het moeilijke werk. We gaan 
onze tekening afwerken met pandakrijt. 
Je gaat nu wel je innerlijke Vincent Van 
Gogh moeten aanspreken. We nemen 
pandakrijt en zetten allemaal streepjes in 
verschillende kleuren.

Zo kies ik voor het snoet voor lichtgeel, 
donkergeel en lichtgroen. Probeer de 
streepjes even zwierig als Vincent te 
zetten. Druk goed op je pandakrijt, dan 
werkt de techniek eens zo goed.

TIP van juf Lies

De techniek van pandakrijt en waterverf 
werkt omdat pandakrijt vettig is en water 
nat. Vette sto� e duwen water weg. Je kan 
dit thuis een keer testen. Neem een glas 
met water en giet er olie in. Je gaat zien 
dat de olie meteen ‘samenklit’ en boven 
het water komt te drijven.

dit thuis een keer testen. Neem een glas 
met water en giet er olie in. Je gaat zien 
dat de olie meteen ‘samenklit’ en boven 



Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)
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Als je tekening droog is, kan je deze nog 
uitknippen.

Wanneer alles met pandakrijt is 
ingeschilderd kunnen we een dunne laag 
waterverf over onze tekening schilderen. 
Let er op dat je voldoende water gebruikt 
bij waterverf. De verf mag niet droog zijn.
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