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fIlm en 
educatIe…
... in het vertoningscircuit van 

Lessen in het donker, in het kader 
van Filmfestival MOOOV, ter ge-
legenheid van een workshop ver-
zorgd door Jekino of van een film 
in de klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat 
scholen, daarom zorgen wij graag 
voor een degelijke programmatie 
en pedagogische omkadering. We 
maken jaarlijks een pittige selectie 
van een 30-tal films uit het afgelo-
pen seizoen, organiseren op heel 
wat plaatsen vertoningen en zorgen 
met kant-en-klare lesmappen voor 
een boeiende verwerking in de klas. 
Daarbij spelen we in op de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we naar 
een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film en focussen 
we op één filmterm. 

doelgroep 
pelle de 

polItIeWagen 
rIJdt Weer uIt: 
vanaf 4 Jaar

www.jekino.be
www.mooov.be
www.lesseninhetdonker.be

InfofIche
Kopieer de infofiche op de volgende pagina voor je leerlingen. Zo 

zijn ze meteen goed voorbereid op de voorstelling. Ook voor je colle-
ga’s die de leerlingen vergezellen, kan het een handige leidraad zijn.
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Filmfiche
Korte synopsIs

Een	nieuwe	opdracht	voor	Pelle,	het	
leukste	 politiewagentje	 ter	 wereld.	
Hij	moet	 een	 oogje	 in	 het	 zeil	 hou-
den	 in	 het	 natuurpark.	 Daar	 broedt	
moeder	arend	op	een	ei.	Maar	twee	
vrouwelijke	 dieven	 gaan	 er	 met	 de	
vogelmoeder	 vandoor.	 Pelle	 krijgt	
het	nu	erg	druk:	hij	moet	niet	enkel	
de	 dieven	 grijpen,	 maar	 ook	 het	 ei	
uitbroeden.	Het	wordt	nog	 ingewik-
kelder	 wanneer	 Pelle’s	 beste	 vriend	
agent	Richard	verliefd	wordt	op	één	
van	de	dieven…
In	zijn	tweede	lange	animatiefilm	is	Pelle	in	grootse	vorm:	hij	rijdt,	
flitst,	racet	en	vliegt	er	op	los.	En	altijd	bewaart	hij	zijn	breedste	
glimlach.	Een	uiterst	charmant	personage	in	een	zalig	tekenfilm-
spektakel	voor	het	jongste	publiek.

technIsche Kaart
PELLE DE POLITIEWAGEN RIJDT WEER UIT
Originele titel:	Pelle	Politibil	på	sporet
Regie:	Rasmus	A.	Sivertsen	
Scenario:	Arthur	Johansen,	
gebaseerd	op	een	personage	van	Åge	Magnussen	
Noorwegen, 2013 — 72 minuten
Animatiefilm, Nederlands gesproken
Distributeur: Jekino

voor de fIlm begInt: InleIdIng
Welke film krijgen we te zien en waarover gaat die?
Een	film	wordt	doorgaans	beter	ontvangen	wanneer	de	kinderen	
vooraf	een	beeld	hebben	van	wat	ze	kunnen	verwachten.	Vertel	
hen	alvast	de	titel.	Enkele	zinnen	over	de	inhoud	helpen	om	hun	
aandacht	te	focussen!
Als	voorbereiding	kan	je	met	de	kinderen	de	affiche	van	de	film	
bekijken	en	bespreken.	Zo	maken	ze	al	kennis	met	de	belangrijk-
ste	personages.	(Je	vindt	een	A4	exemplaar	van	de	poster	in	bij-
lage;	misschien	is	er	ter	plaatse	wel	een	poster	op	groot	formaat	
beschikbaar.)	

Wat staat er in het midden van de affiche?Wie zit er in? Hoe kijken 
ze? Welke dieren zie je? Wat heeft de otter vast? Wat zou die van 
plan zijn? Waar zou het verhaal zich afspelen?Hoe zie je dat?
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Ooit	was	Pelle	een	echte	Volks-
wagen	 Kever	 politiewagen,	 die	
rondreed	 in	 het	 kleine	 Noorse	
stadje	 Bodǿ.	Die	 originele	 auto	
bestaat	nog	steeds	en	wordt	be-
waard	in	een	museum!	Age	Mag-
nussen	was	één	van	de	agenten	
die	met	 Pelle	 op	 stap	 ging.	 Hij	
schreef	 ook	 de	 eerste	 verhalen	
over	Pelle,	 in	het	kader	van	een	

campagne	voor	verkeersveiligheid.

Pelle	werd	 in	heel	Noorwegen	bekend	 toen	 zijn	 avonturen	drie	
seizoenen	lang	op	de	radio	werden	verteld.	Later	volgden	er	twee	
boeken	én	werd	er	een	televisieserie	over	hem	gemaakt.	Daarin	
speelt	‘bedenker’	Age	Magnussen	zelf	de	rol	van	Oom	Richard.	Er	
volgde	ook	een	speelfilm,	met	bijhorende	broodtrommels,	boe-
kentassen	en	sleutelhangers.	En	nu	dus	al	de	tweede	animatiefilm!	
Bij	Noorse	kinderen	is	Pelle	een	echte	held.

Het	Noorse	stadje	uit	de	film	bestaat	echt!	De	
filmmakers	 gingen	 vooraf	 goed	 rondkijken	 in	
Bodǿ	en	vonden	er	inspiratie	voor	hun	decors.	
De	 winkels,	 huizen,	 etalages,	 uithangborden,	
het	 gemeentehuis,…veel	 plaatsen	 uit	 de	 film	
kan	 je	 er	 in	 het	 echt	 terugvinden.	 Natuurlijk	
werd	PELLE	een	geweldig	succes	in	de	plaatse-
lijke	bioscoop	in	Bodǿ!

Producer	 Aage	 Aaberge:	 “De Volkswagen Kever is waar-
schijnlijk de meest succesvolle en bekendste auto die ooit 
werd geproduceerd. Een hele generatie heeft heel goede 
herinneringen aan de Kever, die model stond voor: eenvou-
dig, degelijk, goedkoop, makkelijk te krijgen,… Voor veel 
gezinnen in de jaren vijftig en zestig was de Kever de eerste 
auto die ze kochten.”

Van auto 
tot film
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regIsseur rasmus a. sIvertsen
Na	zijn	studies	ging	de	Noor	Ras-
mus	A.	Sivertsen	meteen	aan	de	
slag	als	animator.	Hij	werkte	ver-
scheidene	 jaren	 in	 het	 Zweedse	
Stockholm,	waar	hij	diverse	films	
en	 series	 regisseerde.	 Recent	
werkte	 hij	 vooral	 aan	 de	 tv-serie	
voor	kinderen	‘5	Friends	on	a	Cat-
tlehill’	en	aan	de	lange	animatie-
film	KURT	TURNS	EVIL.	

Rasmus	 A.	 Sivertsen	 over	 deze	
film:	 “Ik investeerde enorm veel 
energie in het creëren van een 
universum, een wereld die past 
bij het figuurtje Pelle en zijn om-
geving. Ik wilde Pelle terugbren-

gen naar de regio waar hij oorspronkelijk vandaan komt: het 
hoge noorden van Noorwegen. We hebben bijzondere inspan-
ningen geleverd om het bijzondere landschap en licht van die 
streek tot leven te wekken. 
Pelle is een charmant en fantastisch karakter om mee te wer-
ken. Hij is kinderlijk, impulsief en hartverwarmend. Hij doet zijn 
job zo goed mogelijk en daar waar nodig, steekt hij nog een 
tandje bij. Hij is dapper en speels tegelijk.”
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Het	nieuwe	natuurpark	wordt	plechtig	geopend	door	de	kroon-
prinses.	Deze	blijde	gebeurtenis	vindt	plaats	onder	toezicht	van	
Pelle	de	politiewagen,	de	agent	‘oom	Richard’	en	de	commissaris.	
Ze	beloven	het	park	en	de	dieren	goed	te	bewaken.	Want	zonder	
arend,	is	er	geen	Arendpark.		
De	arend	heeft	haar	nest	gebouwd	op	de	top	van	de	berg.	In	het	
nest	ligt	een	ei	dat	ieder	ogenblik	kan	openbreken.		

Vele	bezoekers	komen	de	prachtige	fauna	en	flora	in	het	park	be-
wonderen.	Maar	niet	iedereen	heeft	even	goede	bedoelingen...	
Twee	vrouwen	rijden	rond	in	een	grote	camper	en	nemen	allerlei	
zeldzame	wilde	dieren	gevangen.	Die	dieren	zetten	ze	later	op	en	
verkopen	ze	aan	rijkelui	die	er	veel	geld	voor	neertellen.	

Ook	het	liefje	van	Dottie	de	otter	valt	in	handen	van	de	twee	vrou-
wen.	Dottie	 heeft	 niets	 in	 de	gaten	 en	gaat	 op	 zoek	 naar	 haar	
vriend.	Pelle	helpt	haar	bij	de	zoektocht.	Maar	in	plaats	van	Otto	
vinden	ze	een	klimtouw.	Dat	reikt	helemaal	tot	aan	de	top	van	de	
berg	waar	moeder	arend	woont.	Moeder	arend	is	weg	en	het	nest	
is	leeg!	
Dottie	vindt	het	ei	naast	het	nest	en	neemt	het	mee	naar	Pelle.	
Samen	vinden	ze	een	kaart	waarop	de	ontvoerde	zeldzame	dieren	
zijn	aangeduid.	De	ontvoering	is	dus	mensenwerk.

Het	ei	barst	en	er	komt	een	arendskuiken	uit.	Ze	noemen	het	jong	
‘Pluisje’.	Pelle	voedt	het	kuiken	op	zo	goed	hij	kan.	Maar	makkelijk	
is	dat	niet.	Een	auto	kan	een	arendsjong	toch	niet	leren	vliegen?	
Pelle	en	Dottie	besluiten	op	zoek	te	gaan	naar	de	arendsmoeder.	
Pelle	heeft	een	vermoeden	dat	de	campervrouwen	hierachter	zit-
ten	en	brengt	oom	Richard	en	de	commissaris	op	de	hoogte.	Ze	
geloven	niks	van	Pelle’s	verhaal.	De	commissaris	heeft	een	boon-
tje	 voor	 de	dame	 en	 oom	Richard	 voor	 haar	 dochter.	Die	 lieve	
dames	zouden	toch	niemand	kwaad	doen?	

Pelle	neemt	het	heft	in	eigen	handen.	Hij	vindt	de	camper	met	de	
verdwenen	dieren.	Nu	kan	oom	Richard	de	vrouwen	op	heterdaad	
betrappen.	 Er	 volgt	 een	 spannende	 achtervolging:	 de	 camper	
wordt	tegengehouden	en	de	vrouwen	worden	gearresteerd.	Pluis-
je	ontmoet	zijn	moeder	en	 leert	eindelijk	vliegen.	Pelle	en	oom	
Richard	zijn	blij	met	de	goede	afloop.	En	Dottie?	Die	heeft	haar	
verloofde	Otto	terug.	Het	Arendpark	leeft	weer	in	rust	en	vrede.	

Het 
Verhaal
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tIKspel boef en polItIe
Trek	een	krijtlijn	waarachter	de	kinderen	(boeven)	plaats	nemen.	
Dit	is	de	boevenschuilplaats.	Leg	een	hoepel	aan	de	overkant	van	
de	ruimte.	Duid	één	kind	aan	als	politieagent.	Geef	de	agent	een	
herkenningsteken	(verkleedkleren,	pet,	fluitje,	lint,…?)	De	politie-
agent	neemt	plaats	in	de	hoepel.	Dit	is	de	politiewagen.

Een	aangeduide	boef	gaat	 tot	bij	de	politie	en	daagt	hem/haar	
uit.	De	andere	boeven	 volgen	achter	 het	 eerste	 kind.	 “Pak	ons	
dan,	als	je	kan!”	Dit	is	het	signaal	voor	de	politieagent	om	achter	
de	boeven	aan	te	lopen	en	er	zoveel	mogelijk	te	tikken.	De	boe-
ven	lopen	zo	snel	mogelijk	naar	hun	veilige	plaats	achter	de	lijn.	
Als	een	boef	getikt	wordt,	gaat	hij/zij	opzij	zitten.	Na	enkele	keren	
wordt	een	andere	agent	aangeduid	en	mogen	de	getikte	boeven	
weer	meespelen.
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Kleurplaat
Een	 kleurplaat	 is	 een	 goede	manier	 om	 jonge	 kinderen	 bij	 het	
onderwerp	te	houden	en	kort	na	de	film	de	eerste	indrukken	en	
reacties	op	te	vangen.

In	 bijlage	 vind	 je	 een	 kleurplaat	 van	 Pelle.	 Laat	 de	 kinderen	 zo	
snel	mogelijk	na	de	vertoning	de	plaat	inkleuren.	Stel	tijdens	het	
kleuren	vragen	over	film.	

• Kan je vertellen waar de film over ging?

• Wie deed er allemaal mee in de film?

• Wat vond je leuk aan de film? Wat vond je niet zo leuk?

• Moest je soms lachen? Wat vond je grappig? Was er een mo-
ment waarop je een beetje bang was of verdrietig?

• Wat vind je ervan dat de boeven de dieren gevangen nemen? 
Waarom mag dat niet?

Filmindrukken 
verzamelen
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pelle de  
polItIeWagen
De	beste	politiewagen	ter	wereld	
Elektrisch	en	dus	milieuvriendelijk	
Slimme	speurder	die	houdt	van	het	op-
lossen	van	criminele	zaken	
Altijd	in	voor	een	snelle	race	
Stuurt	bij	voorkeur	zelf	
Eerlijk
Een	goede	‘mama’	voor	Pluisje

PELLE	DE	POLITIEWAGEN	is	niet	de	eni-
ge	film	met	een	 ‘levende’	VW	Kever	 in	
de	hoofdrol.	‘Herbie’	is	de	naam	van	een	
andere,	heel	bekende	auto.	Hij	speelde	
de	hoofdrol	in	een	reeks	live	action	Dis-
neyfilms.	Herbie	herken	je	aan	de	rood-
wit-blauwe	streep	en	het	nummer	53	op	

de	motorkap	en	de	deuren.	Herbie	was	vroeger	bekend	als	‘De	
Dolle	Kever’.
Tussen	1969	en	2005	werden	er	vijf	films	over	Herbie	gemaakt.	
Ze	zijn	gebaseerd	op	het	boek	‘Car-Boy-Girl’	van	Gordon	Bu-
ford.	Wie	zag	Herbie	al	ooit	aan	het	werk?

dottIe de otter
Pelle’s	beste	vriendin	
Niet	te	stoppen	kwebbel	
Vergeetachtig	
Wint	graag	wedstrijden
Héél	klein	beetje	gek
Eigenzinnig	en	dapper
Verloofd	met	Otto	de	Otter

De 
personages
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oom rIchard
Pelle’s	grootste	fan	
Samen	met	Pelle	het	beste	politie-
team	dat	er	bestaat	
Overbezorgd	en	emotioneel	
Durft	niet	opkomen	voor	zichzelf
“Luistert”	 naar	 de	 hoofdcommis-
saris	
Verliefd	op	de	boevendochter

de hoofd-
commIsarIs
De	baas!	
Driftkikker	
Bijzonder	ijdel	en	trots	op	zichzelf	
Wordt	graag	gevleid	
Vooraanstaand	 expert	 in	 Konink-
lijke	Bezoeken
Heeft	een	boontje	voor	de	boeven-
moeder

de boeven
Een	criminele	moeder	en	dochter
Moeder	is	de	baas
De	dochter	wil	eigenlijk	geen	boef	zijn
Rijden	rond	in	een	camper
Lijden	aan	grootheidswaanzin	

pluIsJe
Een	kleine	arendsjong
Heel	nieuwsgierig
Eet	graag	en	veel
Deugniet
Niet	te	stoppen
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pluIsJe Is een vIsarend

IdentIteItsKaart
Latijnse	naam:	Pandion	haliaetus
Grootte:	55-58	cm	groot	en	een	spanwijdte	van	150	tot	170	cm
Gewicht:	1,5	tot	2	kg
Voeding:	Vis
Levensduur:	32	jaar

leven
Visarenden	vormen	koppeltjes	die	bij	elkaar	blijven.	De	visarend	
maakt	 indruk	 op	 vrouwtjes	 door	 op	 indrukwekkende	 wijze	 vis-
sen	te	vangen.	Hij	bouwt	zijn	nest	met	takken,	vaak	in	een	grote	
boom,	een	elektriciteitspaal…	Als	er	geen	roofdieren	in	de	buurt	
zijn,	durft	hij	het	nest	zelfs	op	de	grond	te	bouwen.	Jaren	na	elkaar	
keren	de	koppeltjes	terug	naar	hetzelfde	nest,	dat	steeds	verder	
wordt	uitgebouwd.	Daarin	legt	het	vrouwtje	gewoonlijk	drie	eie-
ren,	waarop	ze	30	à	40	dagen	zit	te	broeden.	Dan	komen	de	jon-
gen	uit.	Twee	maanden	later	kunnen	ze	al	vliegen!
Europese	 visarenden	 zijn	 trekvogels.	 Eind	 augustus	 trekken	 ze	
naar	het	zuiden	van	de	Sahara	om	er	de	winter	door	te	brengen.	
In	april	keren	ze	terug	naar	hun	nesten.

menu
De	visarend	eet	vis	en	is	een	uitstekende	visser.	Hij	heeft	een	typi-
sche	manier	van	stootduiken,	waarbij	hij	met	de	poten	naar	voren	
het	water	in	duikt	om	grote	vissen	te	vangen.	Soms	verdwijnt	hij	
daarbij	zelfs	helemaal	onder	water.

WeetJe
De	voetzolen	van	de	visarend	zijn	bedekt	met	stekelige	schubben.	
Zo	 krijgt	 hij	 een	betere	grip	op	de	glibberige	 vissen.	Net	 zoals	
bij	uilen	kan	de	buitenste	teen	naar	achter	gedraaid	worden.	Dat	
geeft	hem	nog	meer	houvast.

bedreIgIngen
De	visarend	was	 zeldzaam	 in	Europa.	Maar	momenteel	 ziet	 het	
er	weer	beter	uit	voor	de	vogels.	Vroeger	werden	ze	vooral	be-
dreigd	door	de	 jacht	en	de	vernieling	van	hun	nesten.	 Intussen	
is	de	grootste	bedreiging	evenwel	het	verdwijnen	van	hun	 leef-
gebied	en	de	vervuiling	die	ze	binnenkrijgen	door	het	eten	van	
aangetaste	vissen.
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De	2	campervrouwen	willen	bedreigde	dieren	ontvoeren	om	ze	
op	te	zetten	en	te	verkopen	voor	veel	geld.	Wat	zijn	precies	zulke	
‘bedreigde	dieren’?	Hoe	kunnen	we	dieren	beschermen?

Wat bedoelen we met ‘bedreigde dieren’?
In	de	wereld	komen	heel	veel	verschillende	soorten	dieren	en	plan-
ten	voor.	Ze	leven	in	het	water,	in	de	bossen,	in	weilanden,	op	de	
heide,	in	de	woestijn,	in	de	lucht,..	Er	is	vrijwel	geen	plek	op	aarde	
waar	geen	dieren	of	planten	te	vinden	zijn.	Maar	er	is	ook	bijna	geen	
plek	te	vinden	waar	geen	mensen	wonen.	Mensen	vind	je	overal.
We	nemen	steeds	meer	ruimte	in	beslag.	Dieren	en	planten	moe-
ten	plaats	maken	 voor	ons.	We	eten	ook	 veel	 dieren	op,	wilde	
en	tamme.	Van	sommige	diersoorten	zijn	er	nog	zo	weinig	over	
dat	ze	van	de	wereld	dreigen	te	verdwijnen.	Dat	noemen	we	be-
dreigde	diersoorten.	Ook	in	België	zijn	er	bedreigde	diersoorten.	
Denk	maar	aan	de	otter.	Ooit	woonde	die	in	onze	beken	en	rivie-
ren.	Maar	nu	is	hij	weggevlucht,	op	zoek	naar	een	rustiger	plekje.

De	IUCN	is	een	organisatie	die	bijhoudt	hoeveel	dieren	er	wereld-
wijd	bedreigd	worden.	Vrij	vertaald:	de	Internationale	Unie	voor	
de	Bescherming	van	de	Natuur.	Op	14	oktober	1966	publiceerde	
de	IUCN	de	eerste	Rode	Lijst	met	daarop	de	namen	van	alle	be-
dreigde	diersoorten.	Met	de	Rode	Lijst	wil	de	IUCN	ons	waarschu-
wen	dat	deze	dieren	dringend	bescherming	nodig	hebben.

Bekende	soorten	zijn	walvissen,	reuzenpanda’s,	olifanten,	tonijn,	
zeeschildpadden,	gorilla’s,…

Het	is	niet	eenvoudig	jonge	kinderen	duidelijk	te	maken	dat	men-
sen	een	belangrijke	rol	spelen	inzake	bedreigde	dieren.	De	men-
selijke	activiteiten	zijn	vaak	de	oorzaak	van	het	verdwijnen	van	een	
diersoort.	Het	land	dat	we	gebruiken	om	te	leven,	ons	te	voeden,	
ons	te	verwarmen,	de	dingen	die	we	kopen,	het	afval	dat	we	pro-
duceren	–	alles	draagt	bij	tot	de	verdwijning	van	de	dieren.	

Bedreigde 
dieren

http://www.iucnredlist.org/
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boeKentIp
UITSTERVENDE	WILDE	DIEREN		
Angela	Rondston	–	Corona	2013
Waarom	worden	veel	wilde	dieren	met	uit-
sterven	bedreigd?
Hoe	 kunnen	we	wilde	dieren	beschermen	
tegen	uitsterven?
Mensen	doen	allerlei	dingen	die	onze	pla-
neet	en	ons	leven	in	gevaar	brengen.	Ont-
dek	wat	we	verkeerd	doen	en	hoe	we	het	
beter	kunnen	aanpakken.	Iedereen	kan	het	

verschil	maken.	Ontdek	hoe	jij	kunt	meehelpen	om	onze	planeet	
te	beschermen!

bedreIgde dIerenhoeK
Geef	bedreigde	dieren	een	eigen	hoekje	in	de	klas.	Laat	de	kin-
deren	tussen	het	wereldspelmateriaal	op	zoek	gaan	naar	bedreig-
de	dieren	 (plastic	diertjes,	 lego,	duplo,	knuffels,…)	en	geef	hen	
een	plaatsje	 in	de	hoek.	Ook	van	 thuis	kunnen	knuffels	meege-
bracht	worden.	 Zoek	 prenten	 in	 tijdschriften,	 folders	 en	 online.	
Sommige	diersoorten	 die	 voor	 de	 kinderen	 heel	 vertrouwd	 zijn	
(bv	 neushoorns,	 gorilla’s)	 horen	 toch	 bij	 de	 bedreigde	 soorten.	
Bespreek	de	verschillende	dieren:	staan	ze	op	de	lijst	van	bedreig-
de	dieren?	Zijn	er	nog	veel	van	in	de	wereld?	Bekijk	op	een	we-
reldkaart	of	–bol	waar	het	dier	leeft	in	het	wild.	Wie	heeft	dit	dier	
al	eens	in	de	dierentuin	gezien?

Op	de	website	van	het	WWF	kan	 je	als	 leerkracht	een	gratis	
exemplaar	bestellen	van	‘Radio	Oorwoud’:	een	cd	met	beest-
achtig	leuke	liedjes,	mét	educatieve	cd-rom	vol	achtergrondin-
formatie	en	lesactiviteiten.	

http://kids.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=65
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PELLE	 DE	 POLITIEWAGEN	 RIJDT	WEER	 UIT	 is	 een	 animatie-
film.	Dat	 betekent	 dat	 het	 verhaal	 niet	wordt	 geacteerd	door	
levende	mensen,	maar	dat	de	personages	en	decors	getekend	
en/of	geknutseld	werden.	De	term	‘animatie’	komt	van	het	La-
tijnse	woord	animo,	wat	‘ziel’	betekent.	In	een	tekenfilm	is	het	
immers	alsof	de	filmmaker	‘leven’	geeft	aan	zijn	tekeningen	en	
de	personages	‘bezielt’.

Een	animatiefilm	wordt	beeld	per	beeld	opgenomen.	Zo	kunnen	
levenloze	dingen	(bv	tekeningen,	poppen,	foto’s,	plasticine	figu-
ren,	 snippers,	 voorwerpen,…)	 tot	 leven	 (beweging)	worden	 ge-
bracht.	In	elk	opeenvolgend	filmbeeldje	laat	de	animator	zijn	te-
kening	een	heel	klein	beetje	verschillen	van	het	vorige	beeld.	Als	
je	zo’n	reeks	beelden	heel	snel	na	elkaar	bekijkt	(zoals	bij	een	film,	
waarin	je	ongeveer	24	beeldjes	per	seconde	te	zien	krijgt),	lijkt	het	
alsof	de	figuren	op	de	tekening	echt	bewegen.	

Een	animatiefilmer	kan	verschillende	materialen	en	animatietech-
nieken	toepassen.	Voor	PELLE	DE	POLITIEWAGEN	RIJDT	WEER	
UIT	werd	er	vooral	3D	animatie	gebruikt.	De	illusie	wordt	gewekt	
dat	er	objecten	te	zien	zijn,	die	niet	plat	zijn	zoals	bij	2D	animatie,	
maar	ook	diepte	hebben.	Andere	bekende	3D	animatiefilms	zijn	
TOY	STORY,	SHREK,…
Bij	3D	animatie	wordt	veel	werk	uitgevoerd	door	speciale	compu-
terprogramma’s:	figuren	tekenen,	decors	opbouwen,	belichting,...	
Alles	wordt	door	de	computer	berekend	en	geregeld.	
Is	 het	 dan	 heel	 eenvoudig	 om	 razendsnel	 zo’n	 film	 in	 elkaar	 te	
knutselen?	Helaas	niet.	Het	maken	van	goed	animeerbare	model-
len	op	de	computer	 is	 complex	en	 tijdrovend.	En	veel	animatie	
wordt	 nog	 ‘met	 de	 hand’	 gedaan,	 bv	 elk	 beeldje	 op	 de	 juiste	
plaats	 zetten.	Bovendien	heeft	de	computer	veel	 tijd	nodig	om	
alle	effecten	(bv	licht	en	schaduw,	huidskleur)	correct	te	bereke-
nen.	Dankzij	de	techniek	kan	je	wel	allerlei	effecten	gebruiken	die	
bij	het	‘handwerk’	bijna	onmogelijk	zijn.

Echte	3D	animatie	maken	met	de	kinderen	lukt	helaas	(nog)	niet.	
Wel	kunnen	ze	door	deze	eenvoudige	oefening	het	principe	van	
bewegende	beelden	zelf	ervaren.

Focus op 
animatiefilm-
techniek: 3D 

animatie
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thaumatroop Knutselen
Je	 vindt	 een	 voorbeeld	 van	 een	 thau-
matroop	om	te	kopiëren	in	bijlage.	

Knip	de	rondjes	uit	en	kleef	ze	met	de	rug	
tegen	 elkaar:	 aan	 de	 ene	 kant	 staat	 de	
auto,	aan	de	andere	kant	de	waterdrup-
pel.	Zorg	dat	beide	afbeeldingen	onder-
steboven	staan	ten	opzichte	van	elkaar.

Nu	maak	je	twee	gaatjes	in	de	rand	van	
het	schijfje.	Daaraan	maak	je	telkens	een	
elastiekje	 vast.	 Je	 laat	 het	 kartonnen	
schijfje	snel	om	zijn	as	draaien	en…	Pelle	
zit	in	de	druppel!

Dit	effect	 is	een	zogenaamde	 ‘optische	
illusie’:	het	 lijkt	alleen	maar	alsof	er	be-
weging	 of	 versmelting	 is.	 In	 werkelijk-
heid	 is	 dat	 niet	 zo:	 de	 tekeningen	 zelf	
blijven	onveranderd.
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