
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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