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Docentenblad

WAT IS EEN DOCUMENTAIRE? 

Voordat u Tweestrijd bekijkt met uw klas, is het handig als 
de leerlingen weten wat een documentaire is. Hieronder 
vindt u een aantal mogelijke vragen om het begrip docu-
mentaire helder te krijgen en/of voorkennis te activeren. 
De moeilijkheidsgraad ervan loopt op van geen/weinig 
kennis van documentaires naar redelijke kennis van docu-
mentaires. 

BASISKENNIS I
• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je vast de volgende vraag beantwoor-
den: 
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 
speelfilm en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 
Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en hoe komt dat, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire wíllen 
zien of maken? 

BASISKENNIS II
De volgende vragen kun je beantwoorden als je het 
verschil kent tussen een speelfilm en een documentaire. 
De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire.
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-
taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je ‘speelfilm’ en ‘documentaire’ ook door elkaar 
gebruiken? Waarom wel/niet? 

• Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘In een docu-
mentaire zie je altijd de werkelijkheid zoals die is’ Licht je 
mening toe. 

BASISKENNIS III
De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud. 

• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 
woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleggen, 
mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival bezocht hebt: wat voor soort 
festival was dat? 

Als je nog nooit een festival bezocht hebt: wat voor soort 
festival zou je wel eens willen bezoeken?
• Stel dat jij IDFA zou organiseren: wat heb je dan allemaal 
te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan star-
ten? Probeer minimaal vijf taken* te bedenken. 

* Suggesties voor de leerkracht: 
Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van de docu-
mentaires, marketing, communicatie met alle betrok-
kenen (zoals filmmakers, de bioscopen, het publiek), het 
stroomlijnen van de financiën, de productie, het werven 
en instrueren van vrijwilligers, het regelen van de Q&A’s, 
het maken van de randprogrammering, het uitdenken van 
alle logistieke zaken

INHOUD
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire 
eenvoudiger te plaatsen en te interpreteren. Ook voor-
komt het eventuele onaangename verrassingen. Voor het 
bekijken van de documentaire Tweestrijd is het raadzaam 
om de korte inhoudsbeschrijving van de film te (laten) 
lezen. 

Waar gaat ‘Tweestrijd’ over? 
Nick (11) kart net als zijn tweelingbroer Tim op hoog 
niveau, in dezelfde klasse. De broers zijn elkaars groot-
ste concurrent. Voor Nick is dat soms lastig, want Tim is 
vaak nét een seconde sneller. Het is bijna een eentonig 
beeld: Tim eerste en Nick tweede. Hun vader is zesvoudig 
Nederlands kampioen karten en ondersteunt de jongens. 
Samen spreken ze tactieken door en oefenen ze thuis 
met behulp van games op het maken van de perfecte 
bochten. Nick verliest langzamerhand zijn plezier in kar-
ten, omdat hij telkens in de schaduw van zijn broer staat. 
Hij wil ook graag gezien worden. Lukt het hem om dit 
seizoen ook eens de eerste podiumplek te betreden? 

Deze docentenhandleiding geeft achtergrondinformatie over ‘Tweestrijd’ en is be-
doeld als inspiratiebron en hulpmiddel om het gesprek over de documentaire op 
gang te brengen. U kunt zelf bepalen in hoeverre u dit materiaal inzet en of u kiest 
voor een klassikale, individuele of groepsgewijze aanpak. De opdrachten voor de 
leerlingen kunnen apart geopend en/of geprint worden. Ze komen ook terug in de 
docentenhandleiding. 



VERWERKINGSOPDRACHTEN
Wanneer duidelijk is wat een documentaire in het alge-
meen inhoudt en waar Tweestrijd globaal over gaat, kun-
nen de leerlingen aan de slag met de specifieke verwer-
kingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onderverdeeld in 
opdrachten die voor de film en opdrachten die na de film 
worden gemaakt. De opdrachten zijn niet alleen te vinden 
in deze docentenhandleiding, maar ook op het opdrach-
tenblad, dat specifiek voor de leerlingen is bedoeld. 

OPDRACHT 1 
Lees het stukje ‘Waar gaat Tweestrijd over?’ en beantwoord 
daarna de onderstaande vragen. Neem de titel van deze 
documentaire eens in gedachten. 
• Waarom heeft de maker de documentaire Tweestrijd ge-
noemd, volgens jou? 

Nick en Tim zijn tweelingbroers. 
• Hoe lijkt het jou om tweeling te zijn? Wat lijkt je fijn en wat 
lijkt je minder fijn? Leg uit. Als jij één van een tweeling bent, 
leg dan uit hoe het voor jou voelt om onderdeel van een 
tweeling te zijn.

OPDRACHT 2
Tim en Nick zijn elkaars concurrenten in hun sport. 
• Bedenk een situatie waarin jij een concurrentiestrijd hebt 
gevoeld. Omschrijf om welke activiteit het ging, wie jouw 
concurrent was en om welke reden. Als je zelf nog nooit 
een concurrentiestrijd hebt gevoeld met iemand, omschrijf 
dan een concurrentiestrijd die je bij anderen hebt gezien.

 
Nick wil niets liever dan ook eens de eerste plek op het po-
dium veroveren. 
• Wat denk jij? Gaat het Nick lukken in deze film of wordt het 
toch zijn broer die wint? Leg uit waarom je dat denkt. 

CONTEXT
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen 
als de context, waarbinnen het onderwerp van de docu-
mentaire valt, niet of onvoldoende bekend is. Dit onder-
deel voorziet in achtergrondkennis over de context.

Mindset
Je mindset zegt iets over hoe je denkt over je eigen intel-
ligentie, vaardigheden en kwaliteiten. De Amerikaanse 
psychologe Carol S. Dweck heeft onderzoek gedaan naar 
de reden dat sommige kinderen leren vervelend en uit-

dagend vinden. Volgens haar heeft dat te maken met of 
je een groeimindset hebt (‘Ik kan dit nog niet en ik weet 
dat ik het wel kan leren’) of een statische mindset (‘Ik kan 
dit niet en ik zal het ook nóóit leren’). Kinderen met een 
groeimindset (‘growth mindset’, in het Engels) geloven 
dat ze zichzelf altijd kunnen ontwikkelen en verbeteren. 
Hoe ze dat doen? Ze zijn leergierig, spannen zichzelf in 
en zetten door als iets tegenzit. Op die manier doen ze 
succeservaringen op. 

Kinderen met een statische mindset (‘fixed mindset’, in 
het Engels) geloven dat je intelligentie, vaardigheden en 
kwaliteiten altijd hetzelfde zullen blijven en heel lastig 
te veranderen zijn. Zij denken dat je kwaliteiten voor 
je geboorte al vastliggen. Hierdoor willen ze graag de 
dingen laten zien die ze goed kunnen om daarmee hun 
talenten te bewijzen. Ze vinden het lastig om fouten te 
maken en daarmee om te gaan, omdat ze daarmee voor 
hun gevoel laten zien dat ze iets helemaal niet kunnen. 
Dit zorgt er ook voor dat ze het eng vinden om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan, want dan hebben ze meer kans 
op het maken van foutjes. Iedereen heeft stukjes van alle-
bei de mindsets in zich. Op het ene gebied (bijvoorbeeld 
je favoriete sport) kan je een andere mindset hebben dan 
op een ander gebied (bijvoorbeeld begrijpend lezen op 
school). Je mindset op een bepaald gebied is flexibel; als 
je op een andere manier gaat kijken en denken over iets, 
kun je je mindset veranderen van statisch (‘fixed’) naar 
groei (‘growth’). Vind je dat geen fijne gedachte? 

OPDRACHT 3 
Je mindset zegt iets over hoe je denkt over je eigen intelli-
gentie, vaardigheden en kwaliteiten. Kinderen met een groei-
mindset geloven dat ze zichzelf altijd kunnen ontwikkelen en 
verbeteren. Kinderen met een statische mindset geloven dat 
je intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten altijd hetzelfde 
zullen blijven en heel lastig te veranderen zijn.

• Bedenk eens iets waar je jezelf goed in vindt en schrijf dat 
voor jezelf op. 

• Bedenk iets wat je lastig vindt en schrijf dat voor jezelf op.
 
Ga eens na bij jezelf: 
• Als het gaat over dat waar je jezelf goed in vindt: heb jij een 
groeimindset of een statische mindset op dat gebied? 

• Als het gaat over dat wat je lastig vindt: heb jij een groei-
mindset of een statische mindset op dat gebied? 

• Stel dat je op een van de vorige twee vragen als antwoord 
een statische mindset in hebt gevuld: wat zou je kunnen 
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doen om je mindset te veranderen in een groeimindset? Als 
je moeite hebt om dat voor jezelf te bedenken, vraag dan 
een tip aan iemand anders. 

DE MAKER 
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel 
biedt informatie over de regisseur van Tweestrijd:  
Janetta Ubbels

Wie is de maker van ‘Tweestrijd’?
Als klein meisje wil Janetta Ubbels tandarts, kapper of 
dokter worden. Op haar twintigste besluit ze naar de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht te gaan. Iets heel 
anders! Tijdens haar studie leert ze alles over filmen. 
Over de periode vlak na haar opleiding zegt ze: ‘Ik vond 
het nog te eng om meteen mijn eigen films te verzin-
nen, daarom besloot ik eerst productiewerk te doen. 
Dan organiseer je alles rondom de totstandkoming van 
een film.’ Al snel heeft Ubbels dat wel gezien. Ze trekt de 
stoute schoenen aan en gaat aan de slag als regisseur. Na 
een aantal korte televisie-items beseft Janetta dat ze ook 
langere films wil maken. Ze houdt van hard werken en 
combineert het filmmaken (tot op de dag van vandaag) 
met klussen voor de tv, onder andere achter de scher-
men bij First Dates. 

Over documentaires zegt Janetta: ‘Ik houd van ronde en 
heldere verhalen, maar vind het als regisseur ook belang-
rijk om een film er mooi uit te laten zien en het een beetje 
spannend te maken.’ Ze wordt blij van het experimen-
teren met verschillende vormen in het proces van film 
maken: ‘Je kunt een verhaal heel helder vertellen en de 
nadruk leggen op de inhoud. Je kunt ook focussen op de 
beelden en het verhaal wat vager laten. Ik vind het ook 
interessant om stukjes van mijn film onverteld te laten, 
zodat de kijker zelf kan fantaseren over welke kant het 
daarmee op zal gaan. Je hoeft niet altijd alles al helemaal 
in te vullen voor een ander.’

OPDRACHT 4 • VOOR EN NA DE FILM
De maakster van Tweestrijd houdt van mooie beelden en 
maakt haar films graag spannend om naar te kijken. 
• In welke scène van Tweestrijd zie jij de liefde van de film-
maakster voor mooie beelden terug? Waar heeft dat mee te 
maken? 

• In welke scène van Tweestrijd zie jij de liefde van de film-
maakster voor spannende beelden terug? Waar heeft dat 
mee te maken? 

• Stel dat jij de maker van een documentaire was, wat zou jij 
dan zelf doen om jouw film mooi te maken? 

• Wat zou je doen om jouw film spannender te maken? 

De maakster van Tweestrijd houdt ook van ‘ronde’ verhalen 
en van experimenteren met verschillende vormen in het 
proces van film maken. 
• Wat denk je dat de maakster bedoelt met ‘ronde’ verhalen? 
• Wat heb jij liever in een documentaire: een verhaal dat heel 
duidelijk verteld wordt of een verhaal waarbij er nog stukjes 
zijn waarvan je de afloop niet kent, zodat je daar zelf over 
kunt fantaseren? Licht je antwoord toe.

OPDRACHT 5 • NA DE FILM 
• Wat vond je van Tweestrijd en waarom? 
• Welke scène is de eerste waar je aan denkt als je terugdenkt 
aan de documentaire en waarom is dat? 

• Wat heb je van deze documentaire geleerd? 

OPDRACHT 6 • NA DE FILM 
In Tweestrijd vertelt Nick dat hij het belangrijker vindt om 
met Tim in hetzelfde team te rijden en van elkaar te leren, 
dan om altijd te winnen. 
• Wat vind jij van deze uitspraak van Nick? 
• En wat zou jij zelf willen als je Nick was? Bij je broer in het 
team rijden of grotere kans hebben op winst? Leg je ant-
woord uit? 

• Wie hoopte jij dat aan het einde van de film zou winnen? 
Om welke reden hoopte je dat? 

DE TOTSTANDKOMING
Wat zijn de beweegredenen van een documentairema-
ker om een bepaald onderwerp nader te belichten? Dit 
onderdeel geeft inzicht in hoe een idee ontstaat en zich 
ontwikkelt.

Hoe is het idee ontstaan? 
Het idee voor Tweestrijd is ontstaan nadat de maakster 
van de film, Janetta, in de krant een stukje had gelezen 
over karten. Steeds meer kinderen willen deze sport 
beoefenen, zeker nu Max Verstappen zo succesvol is in 
de Formule 1. Ze zag tweelingbroers Nick en Tim in het 
artikel en dacht: dit is interessant. Hier kan ik een span-
nende, originele film van maken! Janetta hoopt dat de 
kijker na het zien van deze film nadenkt over hoe be-
langrijk het is dat je uitgaat van je eigen kracht. Ze zegt: 
‘Als je gelooft in jezelf kun je winnen, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Kies iets en word daar goed in. Doe het stapje 
voor stapje. Je hoeft niet de beste te zijn, maar je dromen 
zijn haalbaar als je er écht iets voor doet en doorzet.’ 
Cristiano Ronaldo en Michael Jordan zijn voor Janetta 
voorbeelden van sporters die door keihard werken de top 
hebben behaald. Voor en na elke training waren zij nog 
aan het schieten op het doel en de basket. Door heel veel 
tijd en aandacht te besteden aan hun doel hebben zij het 
bereikt.

OPDRACHT 7 • NA DE FILM 
De maker van Tweestrijd vindt het belangrijk dat je als 
mens uitgaat van je eigen kracht. ‘Als je dat doet, kun je 
winnen, zowel letterlijk als figuurlijk.’ 
• Wat is het verschil tussen letterlijk winnen en figuurlijk 
winnen, volgens jou? Leg uit. 

 
De maker van Tweestrijd is ervan overtuigd dat je heel veel 
kunt bereiken in het leven, als je bereid bent om daarvoor 
te werken en door te zetten. 

• Neem iemand in gedachten die je ergens om bewondert 
en schrijf zijn/haar naam op. 

• Waar is deze persoon volgens jou zo goed in?  



Stel je eens voor dat jij die kwaliteit (dat waar die ander zo 
goed in is) ook wilt hebben. 
• Welke tip zou degene die jij zo bewondert aan jou kunnen 
geven om jezelf te verbeteren? 

• Zou je ook iets moeten laten, denk je, om deze kwaliteit te 
ontwikkelen bij jezelf en waarom wel/niet? 

HET FILMPROCES 
Elke documentaire is uniek, omdat het productieproces 
nooit van tevoren in zijn geheel vastligt. Dit onderdeel 
biedt inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het filmpro-
ces van een documentaire.  
 
Een observerende film  
Janetta, de maakster van Tweestrijd, vindt dat kinderdo-
cumentaires vaak te veel in scène zijn gezet. Ze zag het 
als een mooie uitdaging om dat anders aan te pakken 
en wilde van Tweestrijd graag een ‘observerende’ film 
maken, waarin ze de inhoud belangrijker maakte dan 
de vorm. De enige stukjes in Tweestrijd die in scène 
zijn gezet, zijn die waarin Nick en Tim in gesprek zijn op 
bed. Het gesprekje dat de broers voeren over winnen en 
verliezen, startte nadat Janetta de broers daar wat vragen 
over had gesteld. Op dat moment hing er een stellage 
boven hen, met een camera eraan, zodat Nick en Tim 
mooi van bovenaf gefilmd konden worden. Het fragment 
waarin de jongens laten zien hoe ze met z’n tweetjes in 
de baarmoeder lagen, ontstond spontaan. 

In Tweestrijd hoor je Nick regelmatig iets vertellen, ter-
wijl je beelden ziet van bijvoorbeeld zijn kartwedstrijden. 
Zijn stem op de achtergrond, terwijl je hem zelf niet ziet, 
noem je een ‘voice-over’. Dat wat je Nick hoort vertellen, 
bestaat uit allemaal uit elkaar geknipte fragmenten (klei-
ne stukjes) van een interview dat de maakster met hem 
hield. Bij het monteren van de film zijn al deze geluidsop-
namen heel precies afgestemd op de beelden. Dat was 
een hele klus! De beelden in combinatie met de woorden 
van Nick, zorgen ervoor dat je het verhaal makkelijk kunt 
blijven volgen. Het één versterkt het ander. Dit geldt ook 
voor de muziek in de film. Janetta heeft veel aandacht 
besteed aan welke muziek het best past bij dat wat zij 
duidelijk wil maken met bepaalde beelden in de docu-
mentaire. Het is uiteindelijk natuurlijk aan de kijker hoe hij 
of zij deze combinatie van beeld en geluid interpreteert. 
 
OPDRACHT 8
De maakster van Tweestrijd vindt het waardevol als een kin-
derdocumentaire zo min mogelijk in scène is gezet. Ze zag 
het als een mooie uitdaging om van Tweestrijd een obser-
verende documentaire maken. 

• Wat wordt bedoeld met ‘iets in scène zetten’? Leg je ant-
woord uit. 

• Wat is een ‘observerende film’, denk jij? Leg je antwoord uit. 
Je mag het ook opzoeken, als je nog geen idee hebt. 

In Tweestrijd zie je vooral scènes die spontaan (zonder aan-
wijzingen van de maakster) ontstonden tijdens het filmen. 
Het gesprek tussen de broertjes op bed is wél geregisseerd. 
Het is toevallig ook een van de favoriete scènes van Janetta, 
de maakster van de film. 

• Wat kan volgens jou een reden zijn waarom Janetta de 
scène op het bed zo mooi vindt? 

• Wat vind jij zelf van deze scène? Licht je mening toe. 
• Wat is jouw favoriete scène uit Tweestrijd? Leg uit waarom 
je dat vindt.

OPDRACHT 9
De maakster van Tweestrijd heeft veel gepuzzeld met welke 
muziek bij welke stukjes van de film past. Ook de fragmenten 
waarin Nick vertelt (de voice-over), zijn afgestemd op de 
beelden die je ziet. 

• Wat is jou opgevallen aan de muziek in deze documentaire? 
Als jou niets is opgevallen, vertel dan wat voor muziek jij bij 
deze film vindt passen en waarom. 

• Wat zou er bij jou, als kijker van Tweestrijd, kunnen gebeu-
ren als je Nick niet zou horen praten in de voice-over? Leg uit.  

OPDRACHT 10 • NA DE FILM 
Creatieve opdracht A: Spiegelen
In Tweestrijd zie je tweelingbroers die dezelfde sport be-
oefenen. Ze worden wel eens met elkaar vergeleken, alsof 
ze exact dezelfde kwaliteiten zouden (moeten) hebben en 
dezelfde personen zijn, met dezelfde gedragingen. Hoe 
voelt het eigenlijk om even precies hetzelfde te doen als de 
ander? Aan jullie de opdracht om dat te ervaren. 

• Benodigdheden: geen 
• Instructie: vorm tweetallen en ga tegenover elkaar staan. 

Spreek af wie A is en wie B. Persoon A maakt een beweging. 
B doet deze beweging na en volgt A. Jullie spiegelen elkaar 
zo nauwkeurig mogelijk. 

TIP: zet een muziekje aan. Als de muziek stopt, worden de 
rollen omgedraaid.

Creatieve opdracht B: Strip met beeld en tekst
• Benodigdheden: A4-papier, (kleur)potloden/stiften/fine-
liner

Spreek met elkaar een thema af. Een van jullie, persoon A, 
tekent drie grote vierkanten op papier en schetst binnen vijf 
minuten drie tekeningen over jullie thema. De ander schrijft 
in diezelfde tijd op een ander papier drie stukjes tekst bij 
ditzelfde thema.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat je niet van elkaar kunt zien 
wat je tekent/schrijft!  Na vijf minuten gaan jullie samen 
kijken welke stukjes tekst bij welke beelden gebruikt kunnen 
worden. Knip deze teksten uit en plak ze onder de tekenin-
gen. 

Creatieve opdracht C: Twee-kening’
• Benodigdheden: 2 A4’tjes per persoon, (kleur)potloden/
stiften/fineliner

• Instructie: vorm tweetallen en spreek af wie A is en wie B. 

Jullie gaan zitten met de ruggen tegen elkaar. Persoon A 
krijgt twee minuten om een snelle schets te maken naar 
eigen keus (denk bijvoorbeeld aan: sport, landschap, een 
voorwerp, een voertuig, grafische vormen). 



B mag nog niets van deze tekening zien! Na twee minuten 
stopt A met tekenen, ook als de tekening pas half klaar is. 

Vanaf dat moment krijgt A tien minuten de tijd om B zo 
precies mogelijk aanwijzingen te geven, zodat B dezelfde 
tekening als A op papier kan zetten, zonder die te hebben 
gezien. De vraag is natuurlijk: welk tweetal heeft na tien 
minuten de best lijkende ‘Twee-kening’? Waar heeft dat mee 
te maken?

TIP: zet een wekker voor zowel de 2 minuten als de 10 minu-
ten tekenen. 

Creatieve opdracht D: Brief aan Nick 
• Benodigdheden: papier en pen of laptop/computer en een 
envelop. 

• Instructie: schrijf een brief aan Nick en/of Tim. 

Wat zou je aan hem/hen kunnen schrijven? Denk bijvoor-
beeld aan: Wat vond je van de documentaire? Wat lijkt je 
leuk en minder leuk aan tweeling zijn? Hoe lijkt het jou om 
als broers elkaars concurrent te zijn in de sport? Wat wens 
je Nick/Tim toe voor de toekomst? Natuurlijk kun je ook iets 
meer vertellen over jouw eigen leven. 

TOT SLOT
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop boven-
staande opdrachten in de klas zijn behandeld. Heb je tips 
en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten?  
Laat het ons weten via educatie@idfa.nl. Bedankt!!

Tweestrijd
Janetta Ubbels, 2019, 15 minuten 
Tweestrijd kwam tot stand in samenwerking met Hol-
landse Helden en KRO-NCRV

IDFA’s educatie programma wordt mede mogelijk ge-
maakt door inVision Ondertiteling BV- www.ondertiteling.
nl. 
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Waar gaat ‘Tweestrijd’ over? 

Nick (11) kart net als zijn tweelingbroer Tim op hoog ni-
veau, in dezelfde klasse. De broers zijn elkaars grootste 
concurrent. Voor Nick is dat soms lastig, want Tim is vaak 
nét een seconde sneller. Het is bijna een eentonig beeld: 
Tim eerste en Nick tweede. Hun vader is zesvoudig Neder-
lands kampioen karten en ondersteunt de jongens. Samen 
spreken ze tactieken door en oefenen ze thuis met behulp 
van games op het maken van de perfecte bochten. Nick 
verliest langzamerhand zijn plezier in karten, omdat hij tel-
kens in de schaduw van zijn broer staat. Hij wil ook graag 
gezien worden. Lukt het hem om dit seizoen ook eens de 
eerste podiumplek te betreden? 

Opdrachten



• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je vast de volgende vraag beantwoor-
den: 
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 

film en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 

Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en hoe komt dat, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire willen 
zien of maken? 

De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire. 
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-

taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je – andersom – een speelfilm ook een documen-
taire noemen? Waarom wel/niet? 

• Lees de volgende stelling: ‘In een documentaire zie je 
altijd de werkelijkheid zoals die is’. Ben je het hiermee 
eens? Waarom wel/niet? 

.

De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud. 
• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 

woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleg-
gen, mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival bezocht hebt: wat voor soort 
festival was dat? 

Als je nog nooit een festival bezocht hebt: wat voor soort 
festival zou je wel eens willen bezoeken?
• Stel dat jij IDFA zou organiseren: wat heb je dan alle-

maal te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan 
starten? Probeer minimaal vijf taken* te bedenken. 

Lees het stukje ‘Waar gaat Tweestrijd over?’ en beant-
woord daarna de onderstaande vragen. Neem de titel van 
deze documentaire eens in gedachten. 
• Waarom heeft de maker de documentaire Tweestrijd 

genoemd, volgens jou? 

Nick en Tim zijn tweelingbroers. 
• Hoe lijkt het jou om tweeling te zijn? Wat lijkt je fijn en 

wat lijkt je minder fijn? Leg uit. Als jij één van een twee-
ling bent, leg dan uit hoe het voor jou voelt om onder-
deel van een tweeling te zijn.
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Tim en Nick zijn elkaars concurrenten in hun sport. 
• Bedenk een situatie waarin jij een concurrentiestrijd 

hebt gevoeld. Omschrijf om welke activiteit het ging, 
wie jouw concurrent was en om welke reden. Als je 
zelf nog nooit een concurrentiestrijd hebt gevoeld met 
iemand, omschrijf dan een concurrentiestrijd die je bij 
anderen hebt gezien. 

Nick wil niets liever dan ook eens de eerste plek op het 
podium veroveren. 
• Wat denk jij? Gaat het Nick lukken in deze film of wordt 

het toch zijn broer die wint? Leg uit waarom je dat 
denkt. 

Je mindset zegt iets over hoe je denkt over je eigen 
intelligentie, vaardigheden en kwaliteiten. Kinderen met 
een groeimindset geloven dat ze zichzelf altijd kunnen 
ontwikkelen en verbeteren. Kinderen met een statische 
mindset geloven dat je intelligentie, vaardigheden en 
kwaliteiten altijd hetzelfde zullen blijven en heel lastig te 
veranderen zijn.
• Bedenk eens iets waar je jezelf goed in vindt en schrijf 

dat voor jezelf op. 
• Bedenk iets wat je lastig vindt en schrijf dat voor jezelf 

op. 
Ga eens na bij jezelf: 
• Als het gaat over dat waar je jezelf goed in vindt: heb 

jij een groeimindset of een statische mindset op dat 
gebied? 

• Als het gaat over dat wat je lastig vindt: heb jij een 
groeimindset of een statische mindset op dat gebied? 

• Stel dat je op een van de vorige twee vragen als ant-
woord een statische mindset in hebt gevuld: wat zou 
je kunnen doen om je mindset te veranderen in een 
groeimindset? Als je moeite hebt om dat voor jezelf te 
bedenken, vraag dan een tip aan iemand anders. 

De maakster van Tweestrijd houdt van mooie beelden en 
maakt haar films graag spannend om naar te kijken. 
• In welke scène van Tweestrijd zie jij de liefde van de 

filmmaakster voor mooie beelden terug? Waar heeft dat 
mee te maken? 

• In welke scène van Tweestrijd zie jij de liefde van de 
filmmaakster voor spannende beelden terug? Waar 
heeft dat mee te maken? 

• Stel dat jij de maker van een documentaire was, wat zou 
jij dan zelf doen om jouw film mooi te maken? 

• Wat zou je doen om jouw film spannender te maken? 

De maakster van Tweestrijd houdt ook van ‘ronde’ verha-
len en van experimenteren met verschillende vormen in 
het proces van film maken. 
• Wat denk je dat de maakster bedoelt met ‘ronde’ verha-

len? 
• Wat heb jij liever in een documentaire: een verhaal dat 

heel duidelijk verteld wordt of een verhaal waarbij er 
nog stukjes zijn waarvan je de afloop niet kent, zodat je 
daar zelf over kunt fantaseren? Licht je antwoord toe. 
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• Wat vond je van Tweestrijd en waarom? 
• Welke scène is de eerste waar je aan denkt als je terug-

denkt aan de documentaire en waarom is dat? 
• Wat heb je van deze documentaire geleerd? 

In Tweestrijd vertelt Nick dat hij het belangrijker vindt om 
met Tim in hetzelfde team te rijden en van elkaar te leren, 
dan om altijd te winnen. 
• Wat vind jij van deze uitspraak van Nick? 
• En wat zou jij zelf willen als je Nick was? Bij je broer in 

het team rijden of grotere kans hebben op winst? Leg je 
antwoord uit? 

• Wie hoopte jij dat aan het einde van de film zou winnen? 
Om welke reden hoopte je dat? 

De maker van Tweestrijd vindt het belangrijk dat je als 
mens uitgaat van je eigen kracht. ‘Als je dat doet, kun je 
winnen, zowel letterlijk als figuurlijk.’ 
• Wat is het verschil tussen letterlijk winnen en figuurlijk 

winnen, volgens jou? Leg uit. 

De maker van Tweestrijd is ervan overtuigd dat je heel 
veel kunt bereiken in het leven, als je bereid bent om 
daarvoor te werken en door te zetten. 

• Neem iemand in gedachten die je ergens om bewondert 
en schrijf zijn/haar naam op. 

• Waar is deze persoon volgens jou zo goed in? 
Stel je eens voor dat jij die kwaliteit (dat waar die ander 
zo goed in is) ook wilt hebben. 
• Welke tip zou degene die jij zo bewondert aan jou kun-

nen geven’ accent op jou weg. 
• Zou je ook iets moeten laten, denk je, om deze kwaliteit 

te ontwikkelen bij jezelf en waarom wel/niet.

De maakster van Tweestrijd vindt het waardevol als een 
kinderdocumentaire zo min mogelijk in scène is gezet. Ze 
zag het als een mooie uitdaging om van Tweestrijd een 
observerende documentaire maken. 
• Wat wordt bedoeld met ‘iets in scène zetten’? Leg je 

antwoord uit. 
• Wat is een ‘observerende film’, denk jij? Leg je antwoord 

uit. Je mag het ook opzoeken, als je nog geen idee 
hebt. 

In Tweestrijd zie je vooral scènes die spontaan (zonder 
aanwijzingen van de maakster) ontstonden tijdens het 
filmen. Het gesprek tussen de broertjes op bed is wél 
geregisseerd. Het is toevallig ook een van de favoriete 
scènes van Janetta, de maakster van de film. 
• Wat kan volgens jou een reden zijn waarom Janetta de 

scène op het bed zo mooi vindt? 
• Wat vind jij zelf van deze scène? Licht je mening toe. 
• Wat is jouw favoriete scène uit Tweestrijd? Leg uit 

waarom je dat vindt.
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De maakster van Tweestrijd heeft veel gepuzzeld met 
welke muziek bij welke stukjes van de film past. Ook de 
fragmenten waarin Nick vertelt (de voice-over), zijn afge-
stemd op de beelden die je ziet. 
• Wat is jou opgevallen aan de muziek in deze documen-

taire? Als jou niets is opgevallen, vertel dan wat voor 
muziek jij bij deze film vindt passen en waarom. 

• Wat zou er bij jou, als kijker van Tweestrijd, kunnen 
gebeuren als je Nick niet zou horen praten in de voice-
over? Leg uit. 

Creatieve opdracht A: Spiegelen
In Tweestrijd zie je tweelingbroers die dezelfde sport be-
oefenen. Ze worden wel eens met elkaar vergeleken, alsof 
ze exact dezelfde kwaliteiten zouden (moeten) hebben en 
dezelfde personen zijn, met dezelfde gedragingen. Hoe 
voelt het eigenlijk om even precies hetzelfde te doen als 
de ander? Aan jullie de opdracht om dat te ervaren. 

• Benodigdheden: geen 

• Instructie: vorm tweetallen en ga tegenover elkaar 
staan. Spreek af wie A is en wie B. Persoon A maakt een 
beweging. B doet deze beweging na en volgt A. Jullie 
spiegelen elkaar zo nauwkeurig mogelijk. 

TIP: zet een muziekje aan. Als de muziek stopt, worden 
de rollen omgedraaid.

Creatieve opdracht B: Strip met beeld en tekst
Benodigdheden: A4-papier, (kleur)potloden/stiften/fine-
liner

Instructie: vorm een tweetal met iemand. Spreek met 
elkaar een thema af. Een van jullie, persoon A, tekent drie 
grote vierkanten op papier en schetst binnen vijf minu-
ten drie tekeningen over jullie thema. De ander schrijft 
in diezelfde tijd op een ander papier drie stukjes tekst bij 
ditzelfde thema.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat je niet van elkaar kunt zien 
wat je tekent/schrijft! Na vijf minuten gaan jullie samen 
kijken welke stukjes tekst bij welke beelden gebruikt kun-
nen worden. Knip deze teksten uit en plak ze onder de 
tekeningen. 

Creatieve opdracht C: ‘Twee-kening’
Benodigdheden: 2 A4’tjes per persoon, (kleur)potloden/
stiften/fineliner

Instructie: vorm tweetallen en spreek af wie A is en wie B. 
Jullie gaan zitten met de ruggen tegen elkaar. 

Persoon A krijgt twee minuten om een snelle schets te 
maken naar eigen keus (denk bijvoorbeeld aan: sport, 
landschap, een voorwerp, een voertuig, grafische vor-
men). B mag nog niets van deze tekening zien! Na twee 
minuten stopt A met tekenen, ook als de tekening pas 
half klaar is.



Tweestrijd
Janetta Ubbels, 2019, 15 minuten 
Tweestrijd kwam tot stand in samenwerking met Hol-
landse Helden en KRO-NCRV
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Vanaf dat moment krijgt A tien minuten de tijd om B zo 
precies mogelijk aanwijzingen te geven, zodat B dezelfde 
tekening als A op papier kan zetten, zonder die te hebben 
gezien. De vraag is natuurlijk: welk tweetal heeft na tien 
minuten de best lijkende ‘Twee-kening’? Waar heeft dat 
mee te maken?

TIP: zet een wekker voor zowel de 2 minuten als de 10 
minuten tekenen

Creatieve opdracht D: Brief aan Nick 
Benodigdheden: papier en pen of laptop/computer en 
een envelop. 

Instructie: schrijf een brief aan Nick en/of Tim. 

Wat zou je aan hem/hen kunnen schrijven? Denk bijvoor-
beeld aan: Wat vond je van de documentaire? Wat lijkt 
je leuk en minder leuk aan tweeling zijn? Hoe lijkt het jou 
om als broers elkaars concurrent te zijn in de sport? Wat 
wens je Nick/Tim toe voor de toekomst? Natuurlijk kun je 
ook iets meer vertellen over jouw eigen leven. 

Lijkt het je leuk als je brief écht bij Nick en/of Tim terecht 
komt? Stuur je brief dan op naar educatie@idfa.nl 
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