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Schilder niveau 2 en 3 
Categorie: A/B 

 
THEMA: Blow away! 

 
Gegeven: 
- Digitaal voorbeeld van de opdracht, rastertekening in millimeters. 

- Raster tekening is 10mm x 10mm deze vergroten voor op het paneel naar 30mm x 30mm.  

 
Te gebruiken achtergrond: 

Een staand paneel van hoog 800 mm x breed 600 mm. dik ongeveer 6 tot 10 mm, dit paneel mag NIET 
voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal of glas. 

 

Gevraagd: 
- Verfsysteem van drie lagen aanbrengen op voor- en zijkanten, aflakken in glans. 

- Op achterkant dekkend schilderen met grondverf.  

- Digitale voorbeeldtekening volgens maatvoering overbrengen op geschilderd paneel. Plaats de afbeelding in het 

midden van het paneel. 

- Kaart Nederland uitvoeren met handsnijtechniek in kleur naar keuze.  

- Virus en spuitpistool uit de vrije hand penselen, of met behulp van afplaktechniek tape/folie de kleuren zijn vrij. 

- Tekst mag met plakletters worden uitgevoerd.  

 

Te gebruiken technieken: 

- Maatvoering en tekenen; 

- Kwast en-/of verfroltechniek; 

- Penseeltechniek, met folie/tape en handsnijtechniek; 

- Folies. 

 

Verfadvies: Gebruik oplosmiddelarme verfproducten. 

 

Tekst “Blow away” mag met de hand gepenseeld worden of uitgevoerd worden met plakletters/folies.  

 
Achterzijde paneel: 
Aanbrengen op de achterzijde van het paneel: 
- De mottokaart met volledige naam, adres en telefoonnummer, met paneelnummer, categorie en het motto 

waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek achterkant paneel). 

 
Beoordeling: 
1. Strakheid van het schilderwerk    5. Vloeiing van de verflagen 

2. Strakheid van het penseelwerk    6. Kleurencombinatie 

3. Dekking van de verflagen    7. Nette oplevering van de opdracht  

4. Maatvoering van de opdracht

 
 Aanbieden: 
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2021 te sturen naar 

vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl. U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke paneelnummer en het adres 

waar het paneel naar toe gezonden moet worden. 

 
Informatie: 

Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen: 

- Wim Boots 

- Johan van Nieuwenhuizen 

- Jantien de Boer 

tel. 026-3641226 

tel. 06-37179337 

tel. 06-11519993 

Email: wmboots@telfort.nl 

        Email: info@gjvann.nl 
Email :vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl 

 
De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de Landelijke Schildersdag en 

Vakwedstrijd van de SCS Nederland.  

 

Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd! 
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