
 

Doezijde 

 
Zelf verf maken 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat zelf verf maken en hier ook mee verven! 
 
Wat heb je nodig? 
Spullen 
 Kwast of penseel 
 Vel wit A4 papier om op te verven 
 4 schaaltjes 
 Limonadeglas 
 4 theelepeltjes  
 3 bekers 
 4 verschillende kleuren crêpepapier 
 Zeefje 
 Vork 

Stoffen 
 2 eieren 
 Water 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe doe je de proef? 
1. Breek een rauw ei voorzichtig in tweeën, laat het eiwit weglopen in een beker en 

vang het eigeel op in een andere beker. 
2. Vul de beker met het eigeel tot de helft met water. 
3. Roer het water en het eigeel goed door elkaar met de vork. 
4. Giet het eigeel-watermengsel door het zeefje heen in de laatste nog schone 

beker. 
5. Breek het tweede rauwe ei ook voorzichtig in tweeën. Doe het eiwit bij het andere 

eiwit in de beker. Vang het eigeel op in de lege beker. 
6. Vul de beker met het eigeel tot de helft met water. 
7. Roer het water en het eigeel goed door elkaar met de vork. 
8. Giet het tweede eigeel-watermengsel door het zeefje heen, bij het andere eigeel-

watermengsel. 
9. Zet de vier schaaltjes op een rijtje neer en doe in elk schaaltje een scheutje van 

het eigeel-watermengsel. 
10. Kies vier verschillende kleuren crêpepapier en scheur van elke kleur een stukje 

af. 
11. Doe in elk schoteltje een stukje crêpepapier met een andere kleur en roer dit door 

het eigeel-watermengsel heen met de theelepeltjes. 
 
Vragen 
1. Doop je kwast in de zelfgemaakte verf en kijk of je ermee kunt verven op het 

papiertje. Droogt de verf goed op? 
2. Waarom doe je eigeel bij de verf denk je? 
 
Experimenteer eens verder 
1. Probeer de verf ook eens te kleuren met poeder van gekleurd stoepkrijt in plaats 

van met crêpepapier. Vraag een volwassene je te helpen om met een hamer wat 
stukjes van het stoepkrijt af te slaan. Je kunt het dan fijnmalen met de achterkant 
van een eetlepel. Meng eerst dit poeder met een beetje water en doe er dan het 
eigeel bij.  



 

2. Probeer het proefje ook eens met eiwit in plaats van eigeel. Of met volle melk in 
plaats van eigeel (als je melk gebruikt hoeft er geen extra water meer bij). 

3. Je kunt ook zwarte verf maken door Norit poeder te gebruiken in plaats van 
poeder van stoepkrijt. 

 



 

Infozijde 

 
Wat nam je waar? 
Als je in het eigeel-watermengsel een stukje crêpepapier legt, krijg je gekleurde verf! 
Als je de verf met je kwast op een papiertje smeert droogt het vrij snel op. 
 
Wat valt er nog meer te weten? 
Eigeel en water worden hier gebruikt als basis voor de verf. Verf bestaat uit 
pigmenten, een binder en een verdunner. Bij deze verf zorgt het crêpepapier voor de 
pigmenten. Het eigeel is de binder en het water is de verdunner. Het eigeel heeft 3 
functies. 
1. Het houdt de bestanddelen van de verf bij elkaar. 
2. Het zorgt ervoor dat de verf goed hecht aan het papier bij het verven. 
3. Het zorgt ook voor een mooie glans! 
Het water zorgt ervoor dat de kleurstoffen goed oplossen en maakt de verf dun en 
smeerbaar. 
 
Wist je dat je met de kleuren rood, geel en blauw alle andere kleuren kunt maken? 
Deze kleuren heten de primaire kleuren. Door rode en gele verf met elkaar te 
mengen krijg je oranje verf. Het mengen van blauwe en rode verf geeft paarse verf. 
Blauwe en gele verf mengen, geeft groene verf. Oranje, paars en groen zijn de 
secundaire kleuren. Door secundaire kleuren te mengen met primaire kleuren krijg je 
tertiaire kleuren. Zo kun je eindeloos doorgaan met mengen en nieuwe kleuren 
maken. 
 



 

Handleiding voor de leerkracht 

 
Zelf verf maken 
 
De proef in het kort 
Bij dit experiment gaan leerlingen op een eenvoudige manier verf maken en daar ook 
echt mee verven. Leerlingen vinden het altijd erg leuk om zelf iets te maken, wat ze 
ook echt kunnen gebruiken. Ze leren bij dit proefje dat verf bestaat uit pigmenten 
(kleurstoffen), een binder om alle bestanddelen van de verf bij elkaar te houden en 
de juiste verdunners om het makkelijk (op bijvoorbeeld papier) aan te kunnen 
brengen. In dit proefje is eigeel de binder, komen de kleurstoffen uit het crêpepapier 
en is water de verdunner.  
 
Tijd die de leerlingen nodig hebben 
20 minuten 
 
Spullen en stoffen die nodig zijn (per leerling of per groepje) 
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2 eieren 
Vel wit A4 papier om op te 

schilderen 
Verschillende kleuren 

crêpepapier 
Kwast of penseel 
4 schaaltjes 
Limonadeglas 
3 bekers 
4 theelepeltjes  
Zeefje 
Vork 
Water 

 

 
Klasindeling 
Deze proef is vrij eenvoudig en kan makkelijk in twee- of drietallen worden 
uitgevoerd. Of u laat ieder van de kinderen hun eigen kleur maken. 
 

Tips 

 De leerlingen hebben waarschijnlijk hulp nodig bij het scheiden van het eiwit van 
de eierdooier. Als u een eierscheider heeft kunt u die het beste gebruiken. 

 De leerlingen scheiden de eieren om de beurt. Mocht het tweede ei mislukken, 
dan kost maar 1 extra ei in plaats van 2. 

 De verf is beperkt houdbaar omdat er eigeel in zit en geen 
conserveringsmiddelen. Door een paar druppels azijn toe te voegen aan de verf 
is deze wat langer houdbaar (ongeveer 5 dagen in de koelkast). 

 De kleuren van het crêpepapier zijn erg intens en kunnen vlekken op kleding 
geven!  

 U kunt in ieder geval rood geel en blauw crêpepapier nemen, zodat de leerlingen 
andere kleuren kunnen mengen. 

 De verf is het beste als u de volumeverhouding 3:1 water en eigeel gebruikt. 
 



 

Veiligheid en milieu 

 De proef is veilig. Alle vloeistoffen mogen door de gootsteen worden gespoeld. 

 Omdat er rauw ei in de verf zit is het belangrijk dat de leerlingen geen verf binnen 
krijgen en dat de verf niet te lang wordt bewaard. 

 
Wat er gebeurt 
Water en eigeel worden samen verf. De kleurstof van het crêpepapier lost op in het 
water, waardoor de verf een kleur krijgt. 
 
Antwoorden op vragen 
1. Je krijgt verf als je het eigeel mengt met water. Het crêpepapier zorgt voor de 

kleur. Wanneer je dit met een kwastje op een papiertje smeert droogt het vrij 
snel. 

2. Het eigeel vormt samen met het water de basis van de verf. Het zorgt dat alle 
bestanddelen goed bij elkaar blijven, het zorgt voor de hechting aan het papier en 
geeft de verf een glans. 

 
Extra informatie 
In de verf die u hier heeft gemaakt vormen het eigeel en het water de basis van de 
verf. Deze basis wordt ei-tempera genoemd. Het woord tempera stamt af van het 
Latijnse temperare, wat mengen betekent. Al in de 15e eeuw werd ei-tempera als 
basis voor verf werd gebruikt.  
 
Al sinds de prehistorie wordt verf gebruikt. Dit blijkt uit vroege grot beschilderingen 
van tienduizenden jaren geleden. In deze tijd werden allerlei materialen gebruikt om 
verf te binden zoals aarde, bloed, plantesappen en dierlijke vetten. 
De Egyptenaren maakten zo’n 2000 jaar geleden muurschilderingen door bijenwas, 
hars en olie te mengen met kleurstoffen. 
In de 18e eeuw ging men ook vernis aan verf toevoegen om het duurzamer, meer 
glanzend en harder te maken. Ongeveer halverwege de 20ste eeuw kwam verf met 
vluchtige oplosmiddelen onder de aandacht, zoals olieverf en tempera’s. Momenteel 
vinden er weer experimenten plaats om de Egyptische verf te verbeteren. De 
combinatie van deze oude techniek met moderne middelen kan leiden tot zeer 
duurzame verf.  
Tegenwoordig worden vaak synthetische materialen gebruikt in verf. Muurverf kan 
bijvoorbeeld bestaan uit gebluste kalk, water en kleurstoffen. In acrylverf zit naast 
kleurstoffen een soort plastic in combinatie met water en een emulgator. Er zijn ook 
andere soorten verf waar geen water in zit, bijvoorbeeld glansverf, dat vaak wordt 
gemaakt op basis van een synthetische hars en terpentine. Tegenwoordig wordt 
lijnolie ook weer steeds meer gebruikt als basis voor verf, vooral door mensen die bij 
voorkeur natuurlijke materialen in hun verf gebruiken. 
 
Uiteraard is door C3 veel zorg aan dit voorschrift besteed. C3 aanvaardt echter geen  
aansprakelijkheid voor schade die eventueel is ontstaan bij het uitvoeren van deze 
proeven. Kijk voor meer informatie op www.C3.nl. 
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