


Stress stressen..... Ben ik gestrest? Zelf vind ik van niet , maar 
mijn omgeving denkt daar iets anders over. Ik zit dus in de 
onkenningsfase. Na herhaaldelijk aangesproken te worden door 
mijn omgeving ben ik gaan nadenken. Dat is in ieder geval even 
goed teken. Ik zit nu dus in de erkenningsfase. Dat is het moment 
om er iets aan te doen. Zoeken naar een oplossing. En zoals zo 
vele van ons denken, komt goed, even rustig aan en ik ben zo 
weer de oude. En ook dan heeft de omgeving het weer mis. Het 
gaar al een stuk beter. Althans dat vind ik, maar daar is mijn 
omgeving het niet helemaal mee eens.  Dat is het moment om 
echt te erkennen dat je hulp nodig hebt.

Ik zal u daarvan de details besparen, maar kort samengevat ik 
moet ontstressen. Anders geformuleerd ik moet iets gaan doen 
om te ontspannen. Een activiteit zoeken die me weghaalt uit de 
stress situatie. Iets ondernemen wat ik leuk vind om te doen en 
die mij zo bezig houdt dat mijn gedachten weg zijn van de stress 
oorzaak. Simpel toch, dat had ik zelf ok wel kunnen bedenken. Ja 
dat wel, maar kon op dat moment kon ik dat echt  niet. En als mijn 
omgeving dat gezegd zou hebben, misschien hebben ze dat wel, 
had ik daar waarschijnlijk niet naar geluisterd. Ook bij grote 
mensen schijnen vreemde ogen dus te dwingen.

Dus..... op zoek naar een oplossing, eigenlijk wilde ik zeggen een 
leuk tijdverdrijf een HOBBY. En dan bedoel ik dat spottend. Zoals 
bij zoveel dingen eerst zien dan geloven. Maar ja alles beter dan 
zo blijven, daar lijdt iedereen onder. En ik denk dat ik dat ben 
althans zo voel ik dat. Maar ben er inmiddels van overtuigd dat 
mijn omgeving er evenveel en misschien wel meer last van heeft 
dan ikzelf.

Wat vind ik dan leuk om te doen? Tekenen dat vind ik leuk, maar 
ik kan het niet. Een boom lijkt op een bal met een stok eronder. 
En een persoon door mij getekend zou ik willen omschrijven als 
een gedrocht dat niet zou misstaan in Lord of the Rings. dus dat 
zijn niet de beste onderwerpen om tekenen. …

Rustgevend tekenen



Dan maar eens Googelen en kijken naar een cursus, al dan niet 
online. Maar iets wat niet direct lukt gaan leren in een niet al te 
rustige gemoets toestand zou ik niet direct adviseren als 
rustgevende activiteit.

Ik denk dat dit niet de oplossing is. Iets wat tegenslagen geeft werkt juist 
averechts en ik ging alleen maar meer medelijden met mezelf hebben. 
Een foute benadering. Mijn incasseringsbuffer moet omhoog en niet  nog 
verder naar beneden Gggrrrrrr. Stoppen, nee dat niet, maar ik kan toch 
wat anders gaan tekenen. Ik blijf tekenen tenslotte wel heel leuk vinden. 
Waar zouden we zijn zonder internet, weer op Google en ik zie een ronde 
vorm gevuld met patronen. Mooi gekleurd en het spreekt mij aan.
Het blijkt een Mandala te zijn. De mandala, een term uit het Sanskriet die 
letterlijk cirkel betekent.
Het concept heeft een hindoeïstische oorsprong, maar wordt ook veel in 
het Tibetaans boeddhisme gebruikt.
De mandala werd door Tibetaanse boeddhistische monniken gebruikt 
voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat kosmos uitbeeldt. 

Een bijzondere vorm is de zandmandala die, omgeven met rituele 
ceremonies, wekenlang tot in minutieus detail wordt vervaardigd met 
kleine korreltjes zand, waarna het later weer ceremonieel wordt 
vernietigd en aan de natuur (stromend water) wordt 

Met een groot stuk papier, passer, potloden, gum en lineaal kan je 
onvoorstelbaar mooie rekeningen maken.
Hier ligt de nadruk op het patroon, dat kan je met de passer heel mooi 
doen. Door het inkleuren maakt het de mandala helemaal af.  Waar is 
waar, dit werkt ontspannend. Zeker als de vorm complexer is worden de 
vakjes kleiner en is het inkleuren een nauwkeurig werkje geworden. 
Hierbij merk ik dat ik zo geconcentreerd bezig ben dat ik me volledig aan 
de dagelijkse zaken onttrek. Lekker even weg zakken in de tekening met 
mijn kleur potloden. 

Ik ben hier enthousiast over geworden en ga hier mee door.
En er zal wel een wetenschappelijke verklaring voor zijn, maar daar wil ik 
me niet mee bezig houden. Als het maar werkt en voor mij doet dat het.
Maar al zoekende naar ideeën voor mandala's kwam ik iets tegen dat ik 
nog nooit gezien had. Een tekening van nog geen 10x10cm, apart en heel 
mooi. 



Dat was mijn aanraking met de Zentangle. Dit wekt enige interesse 
bij mij op. De Zentangle is een samengesteld woord uit de woorden 
Zen en tangle.
Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op 
dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht 
verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een 
bevrijde manier van leven.
Tangle is letterlijk vertaald, verwarring of wirwar. En ik denk dat de 
wirwar het beste overeenkomt met de vertaling ten aanzien van de 
Zentangle.
Als ik het vrij vertaal is de Zentangle een wirwar van lijnen die 
rustgevend is tijdens het maken.

Het blijkt dat voor de Zentangle een officiële website 
(www.zentangle.com) is waar de bedenkers van deze manier van 
tekenen alles uit de doeken doen. Een ietsje commercieel, echt 
Amerikaans, maar om informatie te krijgen is dit een goede site, met 
de nodige voorbeelden.

Ik denk dat ik hier veel creativiteit in kwijt kan en het vergt niet 
direct een speciale opleiding, of speciale middelen. Het is ook 
redelijk eenvoudig zelf aan te leren.

Het maken van een zand mandala is een zeer tijdrovende 
bezigheid 



Een niet 'standaard' afmeting Zentangle. Dat wil niet zeggen dat dit niet mooi is of 
kan zijn. Ik heb in ieder geval plezier aan het maken gehad. Afmeting is 15x15cm



Met pen, papier, een zachtpotlood en een stukje opgerold papier of 
een watten staafje. Met de pen maakt je de tekening op papier en 
met het potlood voorzien we deze van schaduw. De schaduw dan 
vervagen met het opgerolde stukje papier of wattenstaafje. Dit is 
wel heel erg basic. Voor een mooier resultaat verdient het de 
aanbeveling om een pigment fineliner te gebruiken.
Ook voor het vervagen van de schaduwen gebruik ik een 
doezelaar. Dit is een strak opgerold papier met puntjes aan beide 
zijden.

Een topper op het gebied van fineliners vind ik de  Sakura Pigma 
Micron. …

Mijn tweede keus is de Staedler pigment 
fineliner. De prijs is nagenoeg dezelfde, 
alleen is de Sakura Pigma Micron niet 
overal te verkrijgen. 
De punt van de Sakura is wat harder 
waardoor deze langer zijn vorm behoud 
en totdat de inkt op is kan je mooie 
dunne lijnen trekken. Ik gebruik beide 
afwisselend.
  

In Nederland levert 
onder andere Bruynzeel 
deze fineliners.Deze zijn 
ongeveer 3,00/st en in 
een setje worden deze 
aangeboden voor een 
lagere prijs. …

Met wat tangle ik?



Als laatste heb ik een Copic Multiliner ter hand genomen. 
Dit is een finliner die ook pigment inkt heeft. Deze heeft 
nog een voordeel, er kunnen losse vullingen voor 
gekocht worden. Echter heb ik dit nooit nodig gehad, 
omdat de punt al zo ver versleten was dat een nieuwe 
vulling weggegooid geld zou zijn.…
Zijn wel watervast, maar 
niet helemaal veegvast. 
Wat wel een hele fijne 
teken stift is, nou ja 
eigenlijk is het geen stift. 
Deze pen heeft geen punt, 
maar een kwast. Heel 
handig voor de grotere 
vlakken. Ze kosten 
allemaal zo rond de €5,00 
per stuk. Ik vond ze niet 
echt fijn tekenen, maar type 
BS (kwast) is wel uniek te 
noemen. Ook werkt deze 
heel fijn als de punt nog 
nieuw is. Al met al heb ik 
de Copic Multiliner slechts 
eenmaal gekocht en zal 
hiervan ook niet zo snel 
nog een aankoop doen. Dit 
valt onder het leer traject. 
Als je het niet probeert, dan 
weet je ook niet hoe ze 
tekenen.



Potloden, daar zijn er genoeg van, maar welke moet ik 
hebben?
 Tja, zeg het maar, algemeen zijn de zwarte grafiet potloden 
van dertien in een dozijn van de hardheid HB

Potloden hardheden worden uitgedrukt in zacht en hard. 
Hier bij zijn de aanduidingen op het potlood altijd een letter 
en een cijfer. Zachte potloden hebben de letter B. Het cijfer 
dat er achter komt geeft de mate van zachtheid aan. Hoe 
hoger het nummer hoe zachter het potlood. Zo worden 
harde potloden voorgesteld met de letter H gevolgd door 
een cijfer. En hier geldt, hoe hoger het nummer hoe harder 
het potlood.
Het HB-potlood zit precies in het midden en wordt daarom 
veel gebruikt. Ik ga maar eens proberen om met een HB-
potlood de schaduw effecten maken.

Makkelijk is ook een vulpotloden van bijvoorbeeld Pental 
deze zijn in verschillende diktes verkrijgbaar en navulbaar. 
Een veel voorkomende maat is de 0,5mm.

En om schaduw effecten te maken 
heb ik iets nodig om het grafiet van 
het potlood te vervagen. Dat kan 
heel mooi met een plukje watten als 
het hele grote vlakken zijn. Voor 
kleinere opperlakten kan je ook een 
wattenstaafje gebruiken. Maar beide 
zijn niet geschikt voor gedetaileerde 
effecten. Om dit te bewerkstelligen 
maak ik gebruik van een 
zogenaamde doezelaar. Een heel 
strak opgerolde strook dun papier 
waarbij de uiteinden in een puntje 
uitlopen.



De schaduw in een 
Zentangle is de 
zogenaamde finishing 
touch. Bij te dikke, te 
dunne of te vegerige 
schaduw is het effect niet 
goed en haalt het mooie 
van de tekening weg. Dit is 
dus een belangrijk element 
van de Zentangle.
In de tekening zie ik een foutje. Ziet u het ook? De schaduw lijn 
rechtsonder is niet met de doezelaar vervaagd. Dit haalt het 
effect van achterliggend compleet weg. Let hier dus steeds op. In 
grotere patronen kan je beter kleine stukjes tegelijk voorzien van 
schaduw en deze meteen met de doezelaar bewerken. Het valt 
dan veel eerder op als je een stukje vergeet. 

Ook het spelen met schaduw kan van een recht plank in eens 
een ronde paal maken.

Schaduwen en licht inval

Geen schaduw              
  

Schaduw van beide 
kanten

Schaduw alleen van 
rechts.(licht komt dus 

vsn links)



In het platte vlak iets er uit laten 
zien of het rond is.
Door zwarte banden rond te 
laten lopen weeken we de 
illusie op dat het oppervlak 
rond is.

Het rond effect is te vergroten 
door deze te voorzien van 
lichtinval en schaduw. Door aan 
een kant een witte streep te 
maken, niet te strak, en aan de 
anderekant schaduw.  Het gaat 
nu veel meer rond lijken.

Een gouden regel is dat de schaduw aan de zijde zit waar 
het licht niet vandaan komt.
Dat kan dus ook een kruising van twee vlakken zijn. De 
schaduw zit dus altijd op het onderste vlak.
Alle voorgaande getoonde afbeeldingen zijn voorzien van 
schaduwen zijn gemaakt met een HB-potlood.

Maar wanneer gebruik ik nou een andere hardheid?
In principe zit er in een zachter potlood meer grafiet en 
zal dus meer schaduw geven, donkerder van kleur. Het 
object waar de schaduw op



Dus lichtere schaduwen een harder potlood. Maar let op, hoe 
harder het potlood hoe makkelijker je het papier indrukt. Je 
maakt snel een soort groef in het papier. Dit heeft vooral 
invloed op de string (hierover later meer). En een schaduw 
over een groef gaat hem niet worden. Dat laat vaak een 
lichtere lijn zien in de schaduw. Dus met tekenen neem ik 
liever een zachter potlood. Ja maar dan kan ik geen dunne 
lijnen tekenen. Ja dat kan wel alleen zal je vaker met de 
puntenslijper aan de gang moeten gaan.
Scherpe punt en schone gum zijn wenselijk voor een optimaal 
resultaat. 
Zelf gebruik ik een setje potloden van Koh-I-Noor. Dat heb ik 
al jaren en ze doen het nog steeds. En ze zijn van zeer zacht 
8B tot en met 2H. (kost circa €10,=)

Ook de doezelaar is iets waar 
regelmatig wat aan gedaan 
moet worden. Door het 
vervagen komt er een hoop 
grafiet in de punt van de 
doezelaar te zitten. Hij 
vervaagt niet goed om dat de 
punt te glad wordt. 
Dit los ik op door de punt te 
schuren met een stukje 
schuurpapier op een plankje 
geplakt. 

Makkelijk zel te maken, gewoon een stukje schuurpapier op 
een verf roerstokje plakken en klaar. Ik heb aan iedere kant 
schuurpapier zitten met verschillende korrel grootte.
Ik schuur altijd de gehele verkleuring weg zodat de punt 
weer als nieuw is. Ik heb ook diverse doezelaars breed 
geschuurd voor grotere vlakken. Ook als je kleurpotloden 
gebruikt is het verstandig om bij wisselen van kleur ook de 
doezlaar punt schoon te maken.



Starten, kan ik dat dan ook?

Heb ik alles om te starten? Nee, ik moet nog papier 
hebben. Op naar de hobby winkel en papier zoeken. Als 
je bij een beetje goed gesorteerde winkel terecht komt, 
dan weet je niet wat je moet kiezen. Althans dat had ik 
toen ik moest beginnen. Ik weet dat er Zentangle kaarten 
te koop zijn die speciaal hiervoor verkocht worden. Duur 
en zijn die dan echt nodig? Ik vind van niet, er is zat ander 
papier te koop waar je lekker op kan tekenen. Wat er niet 
moet gebeuren is dat als je de pen op het papier zet, de 
inkt meteen uitloopt. Ook moet het papier niet te dun zijn

Zelf ben ik heel tevreden met Aquarel 
papier van 4Art Studie meteen. 
Lekker dik, niet al te veel structuur en 
als echte Nederlander, niet te duur.
Een blok van 20 vel (160x240mm van 
225gram) kost €4,=
Als we daar formaat Zentangle kaart 
van maken, dan kunnen we er 40 
maken , dat is een duppie, ehhhh 10 
eurocent per kaart.…



Ik maak ook heel veel 
tekeningen op ansichtkaart 
formaat van 10x15cm en dan 
gaan er ook 2 uit een 
vel.Overigens is dit papier ook 
leverbaar in A4 en A3 formaat. 
Ik vind het zelf mooi om de 
hoekjes af te ronden zoals de 
orginele kaartjes. Hiervoot 
gebruik ik een zogenaamde 
hoekpons, die bij scrapbooking 
en kaarten maken gebruikt 
wordt. Ook dit is geen grote 
investering, voor 5 a 6 euro heb 
je er een. Als mijn Zentangle 
tekening klaar is, dan 
onderteken ik hem en om hem 
af te maken knip ik de hoekjes 
mooi rond en weer een 
kunstwerje klaat.

Mooie Zentangle ingekleurd en 
gefotografeerd met speciale 

verlichting. Ik vind dit een echt 
kunstwerk (al zeg ik het zelf)



ZWART-WIT of KLEUR

 Wil ik een 'echte' Zentangle maken of wil ik gewoon iets moois 
maken. Voor mij is dit duidelijk ik wil iets moois maken en als dat 
anders is dan orgineel bedacht, dan is dat jammer. In deze ben 
ik leidend en niet lijdend. Poeh, wat een woordspeling, lijkt wel 
kunst. Nee dat is niet leuk. Wat ik alleen maar wil aangeven is 
dat jij bepaald wat er op papier komt en ook hoe het er op komt.

Doe wat je gevoel je in geeft, pas dan kan je innerlijke rust 
vinden. 

Momenteel zie je in iedere hobby- en boekenwinkel kleurboeken 
voor volwassenen. Ik zei al eens tegen een iet wat gestresste 
collega koop zo'n kleurboek en ga kleuren. Zijn antwoord, "Ik 
ben toch geen kleuter?". Jammer hij heeft het nog niet helemaal 
door. Het zo intensief bezig zijn met potlood en de juiste keus 
van kleuren en de manier van inkleuren vergt concentratie. Maar 
ja als ik er maar lol in heb en er rust in vind. En dus kleur ik 
sommige tekeningen in.

Een tekening voorzien van kleur kan het eindresultaat mooier 
maken, maar kan ook het beoogde effect compleet te niet doen.
Om een goede kleuring te krijgen zullen we moeten oefenen.
Proberen, bekijken, nog eens proberen weer bekijken en net 
zolang doen tot je zelf tevreden bent.

Ik ben zelf ook organist en soms neem ik ook wel eens muziek 
op. Mix arrangeer, pas aan net zo lang tot ik tevreden ben. Dan 
leg ik dit muziek stukje een aantal weken weg. Luister er niet 
naar, en speel het in die weken niet. Als ik het na een paar 
weken beluister en pakt het me weer net als toen ik het maakte, 
dan is het klaar. Echter zeg ik heel vaak, hoe heb ik dat toen 
mooi gevonden en weet ik wat mij te doen staat. Uithuilen en 
opnieuw beginnen.…



Dit die ook met mijn tekeningen, regelmatig bekijken en 
beoordelen. Wat opvalt, is dat je je eerste werk na een hele 
tijd niet meer zo mooi vindt. Is logisch, je hebt inmiddels 
meer ervaring en durft moeilijkere ontwerpen te maken.

Goed ,terug naar de Zentangle gevuld met kleur. 
Welke kleurpotloden zal ik gaan kopen. Ook hier zijn vele 
soorten te koop, van goedkoop tot behoorlijk duur. Het is 
niet zo dat goed ook duur moet zijn. Ik zal het proberen uit te 
leggen hoe ik dit bedoel. Hele goedkope potloden hebben 
een stift die niet constant van samestelling is. Zo een 
potlood geeft niet altijd zelfde hoeveelheid kleur af. Sommige 
stukjes van de stift zijn harder dan de andere delen. Dat 
tekend niet lekker.

Ik gebruik twee merken waar ik heel erg tevreden mee ben.
Koh-I-Noor potloden zijn relatief hard en doen het heel goed 
op glad papier. Het door mij veel gebruikte papier (Studie 
aquarel van 4Art) is relatief glad en daardoor komt de kleur 
mooi egaal op papier.

Dit is een set die ze 'Landscape' 
noemen. Vele verschillende groen, 
bruin en blauw kleur potloden. 
Echt iets voor landschappen, maar 
ook prima voor mijn tekeningen.  Ik 
heb er een aantal paarse en rose 
tinten bij gekocht die ik mooi voor 
bloemen vind. Je bent dan 
ongeveer €30,= kwijt. Ook met de 
doezelaar laten deze potloden de 
kleuren heel mooi 



De andere set potloden is de Coloursoft van Derwent. Deze 
potloden laten heel erg makkelijk hun kleur achter op papier. 
Zelfs zo makkelijk dat je heel snel te veel potlood op papier 
krijgt. Dan ontstaat er bij het doezelen een soort vette laag 
op papier die niet mooi meer is. Ik ben er achter dat de 
Coloursoft beter te doseren is op een iets meer ruw papier. 
Zeg maar papier met meer structuur.

Het zijn echt hele fijne potloden met mooie kleuren, maar 
hebben wel een hele andere werk wijze dan de Koh-I-Noor 
potloden. Er hangt wel een ander prijskaartje aan. 
Bovenstaan deset van 24 potloden kost €55,=. En dat is nu 
niet echt goedkoop. 
Er zijn ook nog vele andere merken, zoal Prisma, Faber 
Castelle en  Caran Dasch. Echter heb ik met deze geen 
ervaring, gewoon omdat ze deze niet in de lokale hobby 
winkel hebben.



Vele tekeningen later heb ik iets anders geprobeerd. Met een 
nat kwastje langs de punt van het potlood en dan dit over 
brengen op de tekening. Wouw, dat gaat vele malen beter, je 
kan nu echt de kleur doseren. Dit is mijn dus mijn manier van 
aquarelleren. 

Later heb ik een doosje van 12 Derwent Inktense aquarel 
potloden gekregen. En die zijn van een andere klasse hoor. 
Net zo als de kleur potloden hebben deze ook een hele 
intense kleur overdracht. En op mijn manier van schilderen 
zijn deze gewoon super. Ze zijn niet goedkoop, 12 potloden 
voor 25 Euro. Maar hier geldt nu eens wel alle waar naar zijn 
geld.

Op youtube gekeken naar ontwerpen met kleuren en daar kwam 
ik aquarelleer werk tegen. Dat is niets voor mij, al dat geklungel 
met een bordje met verf en water.
Kom ik onder een steen vandaan? Of kom ik uit een ei. Er zijn 
toch ook aquarel potloden?  En om te proberen heb ik een setje 
aquarel potloden van Bruynzeel gekocht.

Mooi compleet setje. 12 
potloden in een cassette 
compleet met penseel en dat 
voor €15,=
Kleuren mooi en met een nat 
kwastje kan je het aquarel 
effect prima bereiken. Het 
enige lastige vind ik de 
hoeveelheid potlood die je 
moet aanbrengen. Vaak kleur 
je iets te dik en dan wordt het 
niet zo als ik graag zou willen



Vorig jaar heb ik een zogenaamde diepte investering gedaan. 
Ik heb een grote doos inktense potloden gekocht.72 
verschillende kleuren geleverd in een mooie houten kist. Ik 
gebruik ze veel  zoals eerder omschreven. En ik heb in een 
jaar tijd nog niet een potlood hoeven te slijpen. Dit is wel een 
hele investering te weten €150,=
Momenteel(juli 2016) is deze doos in de aanbieding voor nog 
geen honderd euro.



Ook hier is een oplossing voor. Er zijn penselen met een nylon 
punt die een reservoir hebben dat met water gevuld kan 
worden. Dat is echt top. De punt is mooi smal en blijft dat ook. Is 
echt geweldig en zeer handig in gebruik,

Eigenwijs, zoals ik ben toch 
proberen met echte aquarel verf. 
Dus een mooi doosje Winsor & 
Newton met 16 napjes gekocht 
en proberen maar.
Altijd water nodig voor het 
werken met aquarel verf. Kleine 
potjes, bakjes, plop en om ligt 
het bakje of potje. Alles nat, met 
water met wat verf resten erin 
kan je hele mooie voor vlekken 
maken. Is misschien wat 
overdreven, maar ik vind iedere 
keer dat penseelstje in het water 
dompelen niet fijn.  

Hele fijne waterbrush, zoals men dit noemt met 
een klein dun puntje.
De kop er af draaien en het reservoir onder de 
kraan vullen. Kop er weer op en klaar voor 
gebruik. Aan de zijkant zitten twee platte vlakjes, 
geef hier een klein knijpje in en de punt is nat.
Let echter wel op, knijp je te hard, dan druipt het 
water eruit. Ik zou dit dus niet boven de tekening 
doen.



Dit was mijn eerste waterkwast. 
Klein, mooi puntje, maar bij een 
verwijderde dop moet je deze wel 
achterop zetten. Anders is ie te kort 
om hem als een pen vast te 
houden. Deze is op dezelfde manier 
te vullen als voorgaande.

Rechts staat een setje van 3 
brushes van Caran D'ache. Een 
met een fijne punt (blauw), een iets 
grovere punt (zwart) en de rode is 
echt mooi voor lijnen trekken, die 
heeft een punt van vilt.

Dit is wel meteen de duurste, dit 
setje kost €16,=

Waar ik zeer gecharmeerd ben is het vullen van deze 
brushes.
Je deelt hem in twee delen, zoals de andere twee en  komt 
het leuke, duw de achterkant helemaal in. Hou de opening 
in een kopje water en trek dan de achterkant omhoog. Het 
water wordt opgezogen. Kop er weer op en klaar.
Als je nu de achterkant weer indrukt, dan druipt het er 
werkelijk uit. Niet de oplossing dus. Bij deze brush zit er 
aan de zijkant twee rubberen vlakjes. Deze werken als een 
soort pompje en doseren een heel klein beetje water naar 
de punt. Te weinig water, nog een paar kneepjes. Heel 
goed doseerbaar en eigenlijk nooit een te natte kwast. Echt 
fijn om mee te werken. Ze zijn overigens ook los te koop 
voor €6,95 per stuk. Wel duurder dan de eerste twee, 
maar die paar euro meer zijn het dubbel en dwars waard. 
Sinds ik deze brushes heb liggen de andere ongebruikt. 
Wat mij op valt is dat geen ene brush lekt en je ze dus 
gewoon in een teken doos kan bewaren.



 
Ik tekende eerst op een snijmat op de tafel. Later wilde ik ook zittend 
op de bank tekenen en bleek de snijmat te slap om goed te kunnen 
tekenen. Daar een plaatje plexiglas onder gelegd en dat tekende al 
een stuk beter. Na verloop van tijd blijk dat, zittend aan de tafel, 
tekenen op een schuin oppervlak lekkerder gaat. Dus onder de plaat 
plexiglas een paar boeken gelegd en dat was een verbetering. Bij de 
lokale hobby winkel heb ik een Reeves tekentafelwerk gekocht. Mooi 
afgewerkt hout in het A2 formaat (59,4x42cm) en verstelbaar in 
diverse standen. Tevens zit er aan de onderkant een opstaand randje 
waardoor de spullen op de tafel er niet afvallen. De handige doe 
hetzelfer kan een vergelijkbaar iets eenvoudige zelf maken.…

Met de vakantie in zicht wilde ik ook een tekentafeltje hebben dat mee 
kon op vakantie. Daarbij wilde ik ook nog een mogelijkheid hebben om 
hieraan mijn camera te bevestigen zodat ik ook  makkelijk foto's kon 
maken. En de reeves mee op vakantie zag ik niet zo zitten. Dan maar 
zelf iets fabriceren.

Teken ondergrond



Mijn PTT, Portable TekenTeafel, bestaat uit twee plaatjes plexiglas van 
25x35cm. Ik heb hiervoor plexiglas genomen omdat ik dat had liggen. 
Maar twee plaatjes triplex voldoen ook heel goed en als je iets moet 
kopen is triplex een stuk goedkoper. De  maat is zo gekozen dat ie 
makkelijk in een tas of koffer past. Hij is net iets groter dan een A4 en 
mijn snijmat past er mooi op. …

Teken tafeltje Zeflgemaakt, makkelijk voor tekenen op de bank

Aan de voorkant zit een lat die voorkomt dat alles er af schuift als deze 
scheef staat. (A op foto).
Onder B de foto de twee latjes die door middel van een scharnier met 
elkaar verbonden zijn. Duidelijk is te zien dat de bovenste lat een 
schuine kant heeft. Dit moet wel, anders sluiten beide helften niet goed. 
Het is compact, eenvoudig zelf te maken en nu na de vakantie kan ik 
zeggen erg praktisch in gebruik.
Hoe deze tekentafel omgebouwd kan worden tot 'fotostudio' kunt u 
lezen in 'Fotograferen'.



Door terug te kijken is vaak vooruitgang 
waar te nemen. Bij het fotograferen van 
vierkanten of rechthoeken is het grootste 
probleem dat vaak het beeld net recht is. 
Of hyhh loop van smal naar breed, of 
omgekeerd. Het geheim hiervan is dat de 
camera recht boven het te fotograferen 
object staat. Met andere woorden, de 
camera en het object moeten evenwijdig 
staan.

Fotograferen

Voor het fotograferen is het 
handig om een juiste opstelling 
te hebben van alle apparatuur. 
Een goede belichting is voor het 
fotograferen van uw Zentangle 
werk een pre. Ik fotografeer het 
liefst bij daglicht met helder 
weer. Hierdoor ontstaat er heel 
weinig schaduw. Mocht er toch 
onverhoopt licht nodig zijn, dan 
is het gebruik van spots heel 
handig.



Zo dan nu naar mijn PFS, Portabele 
FotoStudio. Dat is maar onzin hoor, ik zal 
laten zien hoe de tekentafel heel snel 
omgebouwd wordt tot steun voor mijn 
fototoestel voor het fotograferen van mijn 
tekeningen. 
Hiernaast de foto's van open geklapte 
tekentafel met het tekenoppervlak naar 
beneden gericht. Op de bodem zit een soort 
driehoek geklemd die als steun dient voor 
het fixeren van de beide delen. Het geheel is 
vastgezet met klittenband. Maar dit kan net 
zo goed ook elastiek zijn. Op het verticale 
gedeelte zitten drie metalen stripjes. Hierop 
is mijn statiefje te bevestigen. Als statiefje 
gebruik ik een JOBY-Magnetic. Dat is een 
zeer flexibel statief met pootjes voorzien van 
magneetjes. Deze zijn sterk genoeg om mijn 
foto toestel te houden. Dit statief is niet 
geschikt voor zaware spiegelreflex 
camera's, maar voor kleine compact 
camera's is dit ideaal. Mijn snijmat ligt onder 
de tekening. een neutrale kleur en niet 
glanzend



Hoe begin je nou?

Als je op internet kijkt zie dat er diverse tekensets aangeboden worden  als 
basis set voor het Zentangle® tekenen. Dat is inclusief papier, stiften en 
potloden. Maar je moet zelf ervaren wat het lekkerste, makkelijkste en vooral het 
prettigst tekent. Het is een ontspannende bezigheid en geen productie werk. 
Zelf gebruik ik teken papier van verschillende fabrikanten en afmetingen met 
verschillende structuren. En denk niet dat de beste altijd de duurste zijn.

'TILE'
We beginnen met de 'Tile', het stuk papier waar we op tekenen. Volgens de 
bedenkers heeft de tile een afmeting van 3,5x3,5" (inch). Dat is ongeveer 
9x9cm. Maar omdat veel foto lijstjes afmetingen hebben van foto formaat 
(13x18, 10x15cm) maak ik daar ook veelvuldig gebruik van.
Met een metalen lineaal en een hobby mes snij je deze zo uit een groter vel 
papier. Ik heb via een kennis een plaatje aluminium van 9x9cm. dat leg ik op het 
papier en snij hierlangs mijn Tile uit. Ik maak de hoekjes mooi rond. Dat geeft 
een chique tintje aan de tangle. Dit rondmaken doe ik met een ponsje wat voor 
kaarten malen gebruikt wordt. Veel hobby winkels hebben dit in hun assortiment 
of kunnen dit bestellen.

'String'
Als je de tile voor je hebt zet je, met 
potlood, op circa 1cm van alle hoeken 
een punt neer. Verbind dan de hoeken 
op je eigen manier zodat je de 
buitenkant van de Zentangle aan 
gegeven hebt. Deel dan deze vorm in 
delen op. Geheel volgens je eigen 
manier. Dit kan met rechte lijnen, maar 
ook met bogen lussen en dergelijke Je 
fantasie is je beperking zal ik maar 
zeggen. Als dit ook gedaan is heb je dus 
een tile met daarop de string die straks 
ingevuld wordt met patronen. Het is geen 
verplichting om een string te gebruiken, 
het is slechts een handvat.
Als de tekening klaar is zal van de string niets meer zichtbaar zijn, 
omdat deze onder de getekende patronen wegvalt.



'PATTERN'
Een pattern is niets meer dan een 
herhalend patroon opgebouwd uit lijnen. 
Deze hoeven niet recht te zijn, maar 
kunnen ook cirkels zijn. Dat zijn 
uiteindelijk gebogen lijnen, waar bij begin 
en eindpunt elkaar raken. Herhalend 
betekend hier dat als je ze achterelkaar 
zet er een beeld ontstaan uit één geheel. 
Sommige patronen lijken heel moeilijk, 
terwijl ze bij de juiste teken volgorde 
makkelijk te reproduceren zijn. Er zijn 
voorbeelden te over op internet.
Als je klaar bent met de tangle, dan is er 
niets meer van de string te zien. Dat is de 
theorie, mij lukt dat niet altijd, dan pak ik 
een gum en weg is de potlood string.

Het leuke van Zentangle tekenen is dat je 
geen fouten kunt maken. Een verkeerde 
lijn nodigt vaak uit tot een nieuw patroon. 
Een foutje kan je dus niet maken, 
geweldig is dat. En door het geen fouten 
maken komen ook leuke nieuwe ideeën 
naar voren. En is het echt niet mooi, dan 
gewoon weg doen en opnieuw beginnen. 
Ik denk dat ik er in mijn tekentijd nog 
geen vijf heb weggegooid.

Complete Zentangle





De werkelijke invulling met de patronen kan beginnen.

En patronen, daar zijn er nogal wat van. Er is een lijst met officiele Zentangle patronen 
volgens de bedenkers  van de Zentangle teken methode. Er zijn hele mooie patronen en 
er staan ook patronen tussen die ik nog nooit gebruikt heb gewoon omdat ik deze niet 
mooi vindt. Ook zijn er patronen die wel mooi zijn, maar die ik heb nog niet gebruikt heb 
omdat ik ze niet in mijn Zentangle kan plaatsen. Heerlijk zo'n manier van tekenen, doen 
wat je wilt en waar niets in moet. Daar hou ik wel van. Dan maar eens kijken  wat  ik aan 
patronen  kan vinden. Rustgevend he? Dat was toch de bedoeling. Wat een overvloed, 
zo raak ik nog opgewonden en kan ik helemaal geen keus maken.

Dat gaan we dus niet doen. Ik neem één patroon en dat ga ik op papier zetten. 
Desnoods oefen ik eerst de methode om het te kunnen tekenen op een klad blaadje en 
zet hem dan pas op het teken papier. 
Daarna ga ik pas kijken welk patroon daar bij past. Eigenlijk kan je alles bij elkaar 
gebruiken, maar ik kan misschien beter laten zien wat ik bedoel. 

Kan ik nu echt beginnen?

Een verzameling van zelf getekende patronen is handig om te hebben. Dit is makkelijk 
aan te leggen en wordt regelmatig door mij ter hand genomen. Zelf gebruik ik een A5 
ringband voorzien van plastic hoesjes. Ik heb een blaadje gemaakt met een verdeling in 
diverse vakken. Hier kan je makkelijk de patronen zelf stap voor stap in tekenen en je 
hebt al snel een hele verzameling.…

Aande han van stap voor 
stap leg ik uit hoe ik deze 
Zentangle  heb gemaakt.  Ik 
start eerst met de string en 
dan ga ik de patronen 
invullen.



Ik ben hier begonnen met de vier 
punten op de hoeken en daarna bij kan 
het groene vierkant getekend. Daarna 
de twee rode lijnen. Dat was mijn 
uitgangs positie.

Het eerste patroon, de PARADOX

Lijkt een heel ingewikkeld patroon, maar als je de stappen volgt is het niet zo moeilijk. 
Het lastigste is de recht lijnen trekken. Onthoud, van dun naar dik en de volgen de 
begint bij het dikke gedeelte en weer van dun naar dik. Net zolang tot alle zijdes 
gedaan zijn en dan weer opnieuw het rondje maken. Begin met een klein figuur, dan 
zijn de lijnen niet zo lang en dus makkelijker te tekenen. Ook een vier, vijf of heel veel 
hoek is zo te tekenen. Ik gebruik dit figuur vaak op hoeken van een tekening.



Deel twee een heel elegant figuur, 
genaamd MOOKA.
Dit is een figuur dat in principe uit één lijn 
bestaat! Klinkt raar, maar is echt zo. 
Ik maak deze vaak met een iets rondere 
kop waardoor deze achter elkaar komen te 
liggen en dan moet de stift even van papier.

Veel te gebruiken in druppelvormige string 
delen.  In mijn tekening heb ik dit figuur 
tweemaal getekend. Met potlood de ruimte 
tussen de stelen voorzien van zwart verloop. 
Let wel op, dat links de ruimte tussen de 
stelen recht overgaat in een steel. Daar moet 
je even rekening mee houden als je gaat 
kleuren.



Dit is nu zo'n typisch figuur voor het vullen 
van wat grotere vlakken. Eerst het raster 
tekenen. En omdat dit raster van breed naar 
smal loopt zal het ook enige diepte 
weergeven. Nadat het raster getekend is 
heb ik op de kruisingen verschillende in 
grootte variërende punten gezet. Om en om 
groot en klein. Dan met een hele fijne stift de 
kadertjes binnen de rechthoeken gezet.

Het laatste gedeelte bestaat uit een 
herhaling van steeds kleiner wordende 
halve hoepels. Doordat het midden 
donker is gemaakt en de goepels achter 
elkaar komen ontstaat er diepte. En 
daarachter een soort grind van niet exact 
onder vormen. Ook dit is weer een heel 
fijn patroon om wat kleinere vlakken in te 
vullen. Omdat er veel ,ik zal maar 
zeggen, steentjes getekend moeten 
worden ben je gauw geneigd om deze 
snel te tekenen. Doe dat niet, je krijgt dan 
steentjes waarbij het begin en eind elkaar 
niet raken en lijken ze geen stenen meer. 
Ook af en toe wat openingen laten en die 
zwart inkleuren. In een grindpad zIe je 
soms ook wel eens iets van de 
ondergrond.



Paradox is ook het basis patroon om 
meerdere van deze tegen elkaar te 
plaatsen waardoor je een soort 
waaier krijgt.  Een tekening die een 
fantastisch effect geeft.

Ook het patroon AQUAFLEUR, is een 
soort blad, dat met de aangebrachte 
schaduw straalt door zijn eenvoud.
Voorzien van een open gelaten band en 
de beide driehoeken zijn opgevuld met 
YAH. Dan de open gebleven band met 
verschillende kleuren blauw van licht 
naar donker verlopen. En zie daar, er is 
weer een kunstwerk ontstaan.



Ook een aanpassing van een bepaald patroon is geen probleem en kan soms net dat 
extra geven om een tekening compleet te maken. Zelfs de combinatie van Mandala 
en Zentangle, de zogenaamde Zendala kan mooi zijn.

De gebruikte afmeting is hier 15x15cm. En een klein 
beetje kleur kan net dat extraatje zijn dat het mooi 
maakt.



De  onderstaande tekeningen zijn misschen niet helemaal Zentangle, maar dat vind 
ik niet erg. Het gaat mij om het lekker bezig zijn en het tekenen. En als ik dan ook 
nog tevreden ben met het eind resultaat dan ben kan gelukkig. Als iemand aan mij 
vraagt wat vind je de mooiste tekening, dan zeg ik;” de mooiste tekening is die waar 
ik het meest tevreden over ben, en dat zijn ze allemaal.

De Ik kan wel doorgaan met opsommen van patronen, maar 
op de site 
www.tanglepatterns.com staan er ongelooflijk veel met uitleg 
hoe deze te maken zijn.
En als je iets tastbaarders wilt hebben zou ik kiezen voor het 
boek basis Zentangle kiezen.
Om alle patronen op papier te hebben zou men veel boeken 
nodig hebben. Internet blijft nog steeds mijn voorkeur om de 
juiste tangle te vinden.




