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Modeltekenen vraagt doorzetting en dus motivatie 
 

De plons in het diepe 

Veel mensen lijkt het best wel eens leuk om naar model te leren 
tekenen. Maar de meesten hebben eigenlijk geen idee waar ze zouden 
moeten beginnen. Natuurlijk biedt internet altijd raad als we op zoek 
willen naar een cursus of een opleiding. Maar bestudeer je het 
programma van die opleiding dan zie je dat je meestal direct in het 
diepe wordt gegooid. Vaak met een overdaad aan goed bedoelde 
technische termen en moeilijke begrippen erbij.  
 
Er is vrijwel geen opleiding die een klas echt voor beginners heeft. 
Iedereen wordt toegevoegd aan een al bestaande groep die soms al 
veel jaren ervaring heeft. En de nieuweling moet dan maar zien dat hij 
of zij zich aanpast.  
 

Doorzettingsvermogen gevraagd 

Het wordt je dan op je eerste les al snel duidelijk dat modeltekenen niet 
zo simpel is. En dat dit het nodige aan doorzettingsvermogen van je zal 
gaan vergen. Als je naar model wilt gaan tekenen moet dus behoorlijk 
gemotiveerd zijn. Dat is de enige manier om het uiteindelijk echt leuk te 
gaan vinden. Dat is niet alleen met modeltekenen maar het geldt 
natuurlijk voor meer dingen.  
 
Bij hun eerste autorijles vragen veel mensen zich ook af waar ze nu aan 
begonnen zijn. En ze zijn heel blij als ze na afloop alle 
medeweggebruikers een beetje heel hebben weten te houden. Maar op 
een gegeven moment wordt het autorijden leuk. En dan valt de twijfel 
weg en komt de motivatie om er mee door te gaan vanzelf.  
 
Dat krijgen we ook bij modeltekenen. Maar voor dat moment aanbreekt 
hebben we wel te maken met een aantal hoge hobbels die we moeten 
gaan nemen. We zouden graag willen dat we op een tekenclub 
geholpen zouden worden om die hobbels te nemen. Maar de praktijk 
wijst helaas uit dat dit zelden of nooit het geval is.  
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Veel beginners komen maar één keer 

Ook als je modeltekenen wilt gaan doen is motivatie dus van belang. En 
het versterken van die broodnodige motivatie is iets waar bij de meeste 
opleidingen niet tot nauwelijks rekening mee wordt gehouden. Ik heb 
vanaf mijn poseerplateau heel wat mensen voor de eerste keer op hun 
nieuwe cursus modeltekenen zien komen. Maar veel meer dan "Hier is 
een ezel, daar zit het model en veel succes" was er vaak niet bij. Zeker 
als het om tekengroepen zonder docent ging. Dan moest de nieuweling 
zich maar weten te redden. Hooguit kreeg hij of zij wat goedbedoelde 
adviezen. Maar enige opbouwende aanpak zat daar nooit in. In de 
praktijk zag je dat soort nieuwelingen maar één keer. Logisch, want een 
dergelijke aanpak is natuurlijk dodelijk voor elke motivatie. Dat moet en 
kan heel anders. Te beginnen met de nadruk op die motivatie te leggen.  
 

Plezier is belangrijk 

Zorg voor dat men er plezier in krijgt. Dan komt de motivatie vanzelf. 
Als begeleider en/of docent moet je er bij een beginnend modeltekenaar 
dus echt alles aan doen om hem of haar plezier in het vak te laten 
krijgen. Want iemand die de eerste lessen niet als plezierig ervaart is bij 
de eerste moeilijke oefening al vertrokken. Om in het algemeen nooit 
meer terug te keren.  
 

Weg met al die details en vooral weg met "regels" 

Als iemand begint met tekenen of schilderen wordt er ook niet 
geprobeerd om direct een meesterwerk te maken door de leerling 
helemaal vol te stoppen met allerlei details waar deze nog in de verste 
verte niet aan toe is. Integendeel. Er wordt begonnen met simpele 
vormen die steeds verder gedetailleerd worden. Regels? Daar doen we 
al helemaal niet aan. We zijn de rijksoverheid niet.  
 

Hoe simpeler hoe beter, bij voorkeur abstract 

En dat is dan ook wat er bij beginnende modeltekenaars zou moeten 
gebeuren. Zorg voor iets simpels. Maak eerst eens een aantal 
gestileerde modeltekeningen, waarbij je alleen maar goed naar het 
model leert kijken. Teken of schilder desnoods een abstract model. Het 
belangrijkste is dat je aan de gang gaat. En dat je aan de gang gaat op 
een manier dat je er plezier in hebt. Moeilijke zaken en houdingen 
komen op den duur echt vanzelf wel. Er is geen enkele noodzaak om 
daar met de eerste les mee te beginnen.  
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  Kleurvlakken zijn ook prima om te beginnen 

Heeft de nieuweling nog niet veel teken- en schilderervaring? Begin dan 
nog simpeler. Begin met kleurvlakken. Die kleurvakken worden dan de 
countouren van een model. Puur het model in vlakken. Niets meer. En 
ga die vlakken een kleurtje geven. Vaak gaat dat natuurlijk het beste 
naar gekleed model. En dan natuurlijk met een beetje uitgezochte 
kleding. Een ervaren model weel echt wel waar behoefte aan is bij dit 
soort eerste lessen. En zal ontspannen poseren om die ontspanning 
ook bij de studenten over te brengen. 
 

Details komen ooit wel eens een keer 

Gezichten en andere details doen nog helemaal niet mee. Eerst lekker 
schilderen, echt lekker aan de gang om mensen te motiveren. Want als 
die motivatie er eenmaal is, dan is het geen enkel probleem meer om 
mensen aan het tekenen of schilderen van ingewikkelde poses te 
krijgen. 
 

Voor iedereen haalbaar 

Een dergelijke aanpak is voor iedereen haalbaar. En schrikt niet af want 
we zijn gewoon lekker aan het schilderen, zonder nu direct alle details 
van dat model te moeten bestuderen. Dat zien we binnenkort nog wel 
een keertje.  
 

Aanpassing gevraagd bij het model 

Het model zal zich wat aan moeten passen. Je weet als model wat de 
bedoeling is dus zorg voor een pose die wat vlakverdeling op kan 
leveren en trek iets fleurigs en straks aan. Geen zwarte broek met 
zwarte trui, om maar eens iets te noemen waar elk beginner prompt op 
vastloopt. Geen losse vormen door de kleding. Hoe strakker hoe beter.  
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Ik ben Aad de Jong, professioneel fotograaf en filmer, met veel ervaring in de 

wereld van de erotiek, ook in de privésfeer. Ik ben beschikbaar voor al uw 

fotografie en video-opnames. 

 

Alle opnamen worden bij u thuis gemaakt. Deze worden direct op uw eigen 

computer geplaatst.  

 

Ik zorg er voor dat er geen opnamen met mij uw woning verlaten.  

 

Hiermee garandeer ik u 100% vertrouwelijkheid en discretie. 

 

Afstand is voor mij geen bezwaar. Uw woonplaats is niet van belang.  

 

Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen. 

 

Email:         ajpers@ziggo.nl  

Telefoon:   06-50252461  
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Gekleed poseren op een naturistencamping 
 

Zomertijd komkommertijd 

De zomertijd is in de kunstmodelwereld altijd de rustigste tijd van het 
jaar. De voornaamste opdrachtgevers als tekenclubs en 
tekenopleidingen liggen allemaal stil in de zomer. Dus voor opdrachten 
moet je het hebben van incidentele zaken als éénmalige workshops en 
dergelijke. En ook die lijken in de zomer wel extra afwezig te zijn. 
 

Tijd voor de zomercursus 

Maar het gaf altijd wel een leuk bijverschijnsel. Namelijk de 
"zomercursussen". Modeltekenaars en -schilders mopperden elk jaar 
steevast heel wat af op de zomerperiode. Dat begon meestal al in 
april. Want dan konden ze niet verder met hun hobby. Er waren dan 
ook best kunstenaars te vinden die hier wel een gaatje in de markt 
zagen en die speciale tekensessies in de zomer, in de buitenlucht, 
gingen organiseren. Op zich een leuk initiatief en aan toezeggingen 
van mensen die "zeker zouden gaan komen" was meestal geen 
gebrek. 
 

Helaas, de workshop heeft niet voldoende inschrijvingen  

Deze organisatie van een zomerevenement was in het algemeen 
eenmalig. Want de praktijk wees uit dat men in actie moest komen 
voor twee of drie deelnemers. Als het al doorging. Want dat was ook 
niet altijd zeker. Als je als model werd gevraagd voor een zomersessie 
ging je er eigenlijk al direct van uit dat het toch niet door zou gaan. En 
uiteindelijk is het bij mij in elk geval nooit doorgegaan. Bij anderen 
mogelijk wel, daar heb ik geen zicht op, maar erg waarschijnlijk lijkt dat 
ook niet. 
 

Model voor een naturistencamping 

Een aantal jaren geleden kreeg ik een leuke aanbieding: Een aantal 
weken als model voor een paar workshops op een naturistencamping 
in Zuid-frankrijk. De voorbereiding was al aardig gevorderd, vervoer 
werd bekeken en het zag er naar uit dat het dit keer ging lukken. Op 
zich vond ik als ongekleed model het concept wel grappig. Normaal 
gesproken ben ik bij een tekensessie de enige die uit de kleren gaat. 
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Eigenlijk zou ik nu misschien juist als gekleed model moeten gaan? 
Maar helaas, een paar weken voor de startdatum werd het toch weer 
afgeblazen bij een gebrek aan deelnemers. De eerdere toezeggingen 
bleken ook nu weer grotendeels niet in concrete boekingen omgezet te 
worden.  

Het concept blijft knagen 

Toch blijft het concept wel knagen en ik denk toch dat het haalbaar te 
maken moet zijn. Dit jaar is het al een beetje ver in het seizoen, maar 
voor volgend jaar staat er wel degelijk een project op de agenda. Echt 
uitgekristalliseerd is het nog niet, maar dat is nu nog niet nodig.  
 
Het vraagt eerst nog wat goed denkwerk. Want de vraag is er kennelijk 
wel. Maar het aanbod sluit kennelijk niet voldoende aan de vraag aan 
om er een succes van te maken.  
 
Of er spelen nog andere factoren een rol. Ik ga het uitzoeken en 
volgend jaar eens kijken of het mogelijk is om met een paar initiatieven 
te komen. 
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ERIK Landgraaf Fotografie 
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Downloadlink: https://jetjeplus.blogspot.com/2019/07/

jetje-5-27-juli-2019.html 
 

DE NIEUWE JETJEPLUS!  
Klik op de link of kopieer hem in het adresvak van uw 

internetbrowser als dat niet werkt! 
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Colofon 
 
Dit magazine "Jetje" is een privéproject van model Henriëtte Sibie uit 
Lisse zonder een direct winst-oogmerk. 
 
Er zijn twee uitgaven, namelijk: 
 
1. De Jetje, verschijnt wekelijks in het weekend, bevat vooral foto's en 
een aantal tekstdelen. Ook is er een advertentiepagina maar het is niet 
mijn bedoeling dat "Jetje" uitsluitend een advertentieblad wordt.  
 

2. De Jetjeplus, bedoeld voor 18+ materiaal, verschijnt maandelijks 

voor ontvangers van de Jetje en deze wordt gefinancierd met donaties. 
De Jetjeplus bevat een beperkt aantal advertenties sterk gericht op de 
doelgroep. 
 
In beide uitgaven zijn bijdragen van derden mogelijk. Zie de website 
voor de voorwaarden, (https://de-jetje.blogspot.com) Een donatie is 
daarbij niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel op prijs gesteld om mijn 
kosten te drukken.  
 
Donaties kunnen worden gestort op IBAN NL84INGB0682730971 tnv  
H. A Sibie te Lisse. Mag natuurlijk ook als u sympathiseert met het idee 
achter Jetje en/of Jetjeplus.  
 
Verspreiding van de "Jetje" als geheel in PDF-vorm is onbeperkt 
toegestaan, zolang er geen wijzigingen in worden aangebracht.  
 
De rechten op foto’s liggen bij de eigenaren. Verspreiding losse foto’s is 
dus NIET toegestaan.  
 
Bereikbaarheid:  
 
Via het formulier op de pagina https://de-jetje.blogspot.nl 
 
En altijd via email      Tekenmodel@yahoo.com 

De volgende Jetje  

verschijnt op 10 aug.  


