
OpdrachtEN (Voor de film)
Welke sport beoefen jij? Waarom heb je voor deze sport gekozen? 
Hoop je iets met deze sport te bereiken? Leg uit waarom wel of niet.

OpdrachtEN (Na de film)
Wat vond je van de documentaire? Probeer uit te leggen wat je goed en 
minder goed vond. Gebruik daarbij voorbeelden uit de documentaire.

OpdrachtEN (NA de film)
De maker van Plank kiest ervoor om Nassim te volgen. Hij vertelt 
heel open over zijn wensen en dromen. Je maakt mee hoe een Marok-
kaans- Nederlandse jongen er alles aan doet om verder te komen via 
zijn favoriete sport. Ben je door de documentaire iets nieuws te weten 
gekomen? Leg kort uit wat dat is.

Waar gaat Plank over?
Nassim woont in een treurige flat vlakbij Rotterdam. Hij heeft maar één droom. 
Niks geen school, universiteit en goede baan, zoals zijn Marokkaanse vader 
het graag ziet. Skateboarden, dat is wat Nassim wil. Prof worden. Ervan kun-
nen leven. Meedoen aan wedstrijden. Daar valt in ieder geval een hoop geld 
te verdienen. Een prijzenpot van 40.000 euro is niks. Als Nassim nog beter 
wordt, kan hij een sponsor krijgen. Stel je voor, een plank of wielen met je 
eigen naam erop. Skateboarden is Nassims uitweg. Skateboarden kent geen 
regels, dat spreekt hem aan. Nassim: ‘Het maakt niet uit wat je doet, het is 
altijd vet.’ Nog even moet Nassim naar school en dan wil hij er vol voor gaan. 
‘Je moet durven en risico’s nemen.’ 
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OpdrachtEN (Na de film)
Als je een korte documentaire maakt, film je altijd veel meer dan er uit- 
eindelijk te zien is. Vaak moet een paar uur aan opnamen worden terug- 
gebracht tot een kwartier à 20 minuten. De maker van Plank heeft alles 
wat je ziet zorgvuldig uitgekozen. Maar misschien mis jij wel informatie 
of beelden die je wel graag had gehoord of gezien. Vertel kort wat dat is 
en waarom jij vindt dat het niet in de documentaire had mogen ont-
breken. Stel dat een regisseur een documentaire over jou zou maken. 
Waarover zou het dan gaan? Wat zou er allemaal gefilmd moeten wor-
den? Wat vertel je? En wat is de titel van jouw documentaire?

OpdrachtEN (Na de film)
Plank is gemaakt in 2009. Hoe denk je dat het nu, zeven jaar later, met 
Nassim gaat? Heeft hij zijn dromen waar kunnen maken? 

Kruis het antwoord aan dat volgens jou klopt:
a) Nassim is momenteel vader van een zoontje van zes maanden en 
woont in Spijkenisse.
b) Nassim in inmiddels professioneel skater en reist de hele wereld 
rond.
c) Nassim heeft het skaten afgezworen en studeert economie.
d) Nassim werkt in een winkel met skateartikelen in Rotterdam. 
Leg uit waarom je a, b, c of d hebt aangekruist. 

Klik vervolgens op dit filmpje van Zapp Echt Gebeurd om te zien hoe het 
nu met Nassim gaat. 

OpdrachtEN (Na de film)
Nassim had een droom en zeven jaar later is deze droom uitgekomen. 
Heb jij een droom die je graag in vervulling ziet gaan? Waar zie jij jezelf 
over zeven jaar? Zoek online minimaal vijf afbeeldingen die bij jouw toe-
komstplannen passen. Zet deze in een presentatie. Vertel aan de klas 
waarom je deze afbeeldingen hebt gekozen en wat ze te maken hebben 
met jouw toekomst. 
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http://www.npo.nl/zapp-echt-gebeurd/11-05-2016/WO_VPRO_3872251

