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Zo ga je te werk:

Voorbereiding: Zorg voor een opge-
ruimde werkplek. Ga er lekker voor 
zitten, haal diep adem en geniet van 
het moment, het mooie papier, de 
materialen.

Hoekpunten: Zet met een potlood 
lichte puntjes in elke hoek van het pa-
pier, een stukje van de rand (foto 1).

Kader: Verbind die punten heel licht 
met het potlood, zodat een vierkant 
kader ontstaat. Kaders kunnen recht 
zijn, gebogen of scheef (foto 2).

String: Teken in dit kader met een 
potlood een lichte lijn of lijnen. 
Deze strings verdelen het vierkant in 
vakjes. Hoe ze eruitzien, bepaal je zelf: 
bijvoorbeeld een gebogen lijn die af en 
toe de rand van het kader raakt, of een 
serie rechte lijnen die van de ene zijde 
naar de andere gaat (foto 3). Varieer 
naar hartelust in je tiles.

Patronen: De vakjes vul je met 
patronen. Elk vakje één patroon. Een-
voudige instructies voor alle tangle-
patronen staan op Zentangle.com of in 
het Nederlandstalige instructieboekje 
Zentangle. De praktijk 1. 
Na een paar tiles ken je de patronen 
uit je hoofd en kun je er variaties op 
maken.
In het voorbeeld op deze pagina’s 
gebruikten we Hollibaugh (foto 4a), 
Crescent Moon (foto 4b), Printemps 
(foto 4c) en Florz (foto 4d). 
Links naar de instructiefi lmpjes van 
deze patronen staan bij de tips. 

te beginnen, wat te tekenen), kan de 
creativiteit stromen. 

Even rustig doen
De raad in het handboekje om eerst 
even rustig te gaan zitten alvorens te 
beginnen, sloeg ik in de wind. Ik ging 
meteen aan de slag. Dat leidde niet tot 
ontspanning, maar tot frustratie: mijn 
eerste probeersels vond ik soms slordig. 
Even de tijd nemen voor je voorberei-
ding blijkt essentieel, Roberts en Th o-
mas chrijven erover in Zentangle. De 
praktijk 1. Een opgeruimde werkplek, 
rustig worden, het materiaal klaarleg-
gen en dat waarderen. Dat is alles. Dit 
kleine ritueel hielp me om meer van 
het tekenen te genieten en maakte het 
werken makkelijker. Logisch natuur-
lijk: een ontspannen hand (en dito 
mens) maakt makkelijker soepele lij-
nen. Dat had mijn kalligrafi eleraar op 
de academie ons destijds niet verteld.

Je hebt nodig:

• Potlood (HB)
• Zwarte pen (fi neliner, watervast)
• Wit papier (300 grams zuurvrij 
papier is fi jn, ander papier kan ook). Je 
maakt daar vierkantjes van van 89 x 89 
mm. Die heten tiles (tegels).
• Doezelaar. Dit is een rolletje van 
stijf opgerold viltpapier (voor minder 
dan een euro te koop bij winkels voor 
tekenmaterialen) om potloodlijntjes 
heel gelijkmatig uit te laten vloeien. 
Een wattenstaafj e kan ook.

Dat doe ik lekker zelf

‘Ik kan niet tekenen!’ Misschien niet als Rembrandt, maar een zentangle kan iedereen wel 
voor elkaar krijgen. Er zijn kant-en-klare setjes te koop voor het trekken van lijntjes en het 
tekenen van patronen, maar zelf materialen bij elkaar zoeken kan ook prima. Je zou zomaar 
zin krijgen om er kaarten van te maken voor de feestdagen.

Ooit leerde ik op de kunstacademie de 
beginselen van kalligrafi e. Ondanks de 
prachtige letters, de speciale pennen en 
het mooie papier begon het me al snel 
tegen te staan. Dat kwam mede door 
de ietwat neurotische leraar die ons na 
elke instructie voor weer een A3 vol 
letters A – op zoek naar perfectie – 
met luide stem toevoegde: ‘En ik duld 
geen koffi  evlekken!’ 
De arme man had het natuurlijk 
zwaar. De kalme concentratie die 
nodig is voor dit ambacht was na vijf 
minuten al ver te zoeken in het met 
studenten volgepakte lokaal. Verder 
dan een aantal basislessen is mijn 
schoonschrijven dan ook niet geko-
men. 
Toen hoorde ik onlangs over Zentan-
gle, en maakte mijn hart toch weer 
een sprongetje. Het is een vorm van 
gestructureerd doodlen, zou je kunnen 
zeggen. Het geeft niet alleen plezier, 
je wordt er ook heerlijk rustig van. 
De tijd staat even stil. Veel beoefenaars 
gebruiken de techniek om moeiteloos 
hun creativiteit te laten stromen. De 
methode werd dertien jaar geleden ont-
wikkeld door de Amerikaanse kalligra-
fi ste Maria Th omas en haar man Rick 
Roberts, die tevens zenboeddhist is. 
Voor Zentangle gebruik je mooie, 
eenvoudige materialen: een zwarte 
viltstift die fi jn in de hand ligt, 
stevig wit papier en een goed scherp 
potlood. Het fi jne vind ik: met 
behulp van een paar uitgangspun-
ten, waarover later meer, kun je in 
alle rust een werkstuk maken dat 
nooit fout is of mislukt. Doordat 
je geen beslissingen hoeft te 
nemen (over papier, kleur, waar 

Zelf maken geeft plezier en voldoening. 

Heleen van der Sanden geeft uitleg in tekst en beeld. 

Vakken vullen 

Z20TWGB – ZENTANGLE® TOOL SET 20 STUKS 

 
 
Inhoud: 

 20 Originele Zentangle® Tiles (89x89 mm).  

 Set bevat een uitleg voor een eenvoudig te leren Tangle (patroon). 

 Set met korte introductie Zentangle en de Tool Sets in Engels, Frans, Spaans, Duits en Nederlands. 

 
Productvoordelen van de Orginele Zentangle Tiles: 

 Tiles zijn gemaakt van museumkwaliteit papier. 

 De perfecte combinatie met de Sakura Pigma Micron en de Sakura Gelly Roll voor een langdurig  

en prachtig resultaat. 

 Creativiteit op 89 x 89 mm, creëer je eigen waanzinnige kunst in slechts 15 minuten.  

 

Kleuren: Originele Zentangle Tiles:  

 
 
 

 

 
Originele Zentangle® Tiles 

(20x) 89x89mm  

 

 

 
 
 
Bestelinformatie 

Art.nr. 
EAN code 

Soort verpakking 
Afmeting hxbxd [mm] 

Gewicht [gr] 

Z20TWGB 
8710141 132059 

Wallet 

150 x 105 x 14 

61 

 
Logistieke informatie 

EAN code 
Soort 

Afmeting hxbxd [mm] 
Gewicht [gr] 

Aantal 

8710141133605 
Film 

150 x 105 x 70 

305 

5 

8710141133612 
Overdoos 

155 x 185 x 285 

2276 

35 

 
Statistieknummer: 48025890 

Update: 
31-03-2015 

Stuur een foto van je tile
naar redactie@genoeg.nl. 
Wie weet win jij dan een 
van de materialenpakketjes 
die we mogen weggeven 
van Bruynzeel-Sakura.

Genoeg 111 deel 2.indd   64 28-11-16   19:51



Winter 2016   Genoeg   65    

Waardering: Bewonder je werk: houd 
de tile op armlengte en bekijk hem 
terwijl je hem links- en rechtsom 
draait. 

Schaduw: Voeg met je potlood grijs-
tinten toe, zodat er contrast en diepte 
ontstaan (foto rechts bovenaan deze 
pagina). Er zijn geen ‘regels’ voor het 
toevoegen van schaduw. Doe gewoon 
wat je mooi vindt. Met de doezelaar 
kun je de potloodlijnen mooi verva-
gen. Gebruik wel steeds een schoon 
puntje van de doezelaar. Die maak je 
schoon door de punt even over een 
vlakgum te halen.

Handtekening en datum: Zet je 
paraaf op de voorkant van je werkstuk 
en noteer op de achterkant de datum 
en eventuele opmerkingen. Bewaar 
je werkstuk: het is leuk om later eens 
opnieuw te bekijken. 

Ronddraaien
Zentangle-kunst kent geen onder of boven. Je kunt je 
kunstwerk in elke gewenste positie draaien, bekijken, 
tekenen en tentoonstellen. Zoek een ontspannen 
houding voor je hand en draai je werkstuk tijdens het 
tekenen rond. Je lijnen worden er consistenter van.

Geen plan
Zonder duidelijk omlijnde uitkomst in gedachten, 
ontstaat je werkstuk vanzelf. Het resultaat zal je altijd 
verrassen.

Drie kleuren
Door jezelf te beperken tot zwarte inkt op wit papier 
en grijze schaduwen, kun je je beter concentreren. 
Geen zorgen over het kiezen van een kleur!

Onderweg
Neem je Zentangle-materialen mee als je op pad gaat. 
Dan heb je overal (in de wachtkamer, in de trein) je 
ontspanning bij de hand.

Mozaïek
Er gebeurt iets bijzonders als je de tiles aan elkaar 
legt. Dit kun je doen met je eigen tiles, maar je kunt 
ook met anderen een mozaïek leggen. Daarom zijn die 
standaard afmetingen van 89 x 89 mm zo handig. 
Zie de voorbeelden op https://nl.pinterest.com/
judybelk5/zentangle-group-patterns/

Handleiding en voorbeelden
Zentangle. De praktijk 1, van Rick Roberts en Maria 
Thomas verscheen bij Kosmos en kost € 15,00. 

Zentangle groepen vind je bijvoorbeeld hier:
Facebook,  zoek met 'Zentangle' en je vindt talloze 
groepen in binnen- en buitenland.
Flickr: http://tiny.cc/h22hgy

Op internet vind je talloze instructiefilmpjes, 
waarmee je de patronen kunt leren. Een selectie:
Patroon Hollibaugh (foto 4a): Tinyurl.com/Hollibaugh
Crescent Moon (foto 4 b): Tinyurl.com/Halve-Maan
Printemps (foto 4c): Tinyurl.com/Krulletjes
Florz (foto 4d): Tinyurl.com/Tegels
Nog meer patronen: Auraknot: Tinyurl.com/auraknot
Betweed: Tinyurl.com/betweed
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