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■ okiddo 5 tot 12 jaar
Tekst & foto’s: Veerle Derave

Heldhaftige verhalen scoren niet alleen bij kinderen, iedereen 
is er gek op. Maar die draak of die toren is meestal enkel in 

de fantasie te ‘zien’. Je kunt heldendaden niet op foto vastleggen… 
of toch? Als je een bewijs wilt van deze spannende gebeurtenissen, 
dan kun je met wat creativiteit je eigen geschiedenisboek schrijven. 
Dat doe je stap voor stap.

Foto’s maken
Voor de heldenreportage verkleden de kinderen zich in 

hun lievelingspersonage. Daarna moeten ze natuurlijk 
een heldenactie uitvoeren. Je kunt ze helpen om zich in te leven in 
hun rol, door te vragen wat ze willen gaan doen: iemand redden, 
een kasteel veroveren… Terwijl ze hun personage vertolken, neemt 
een vriend of vriendin kiekjes van de actie met een digitale camera. 
Je hebt daarvoor geen duur of complex toestel nodig: met een een-
voudige ‘compact camera’ kom je al een heel eind. Laat de kinderen 
vooral foto’s nemen van actiemomenten: die vertellen meer dan een 
geposeerd beeld. Bij voorkeur staan de personages van kop tot teen 
op de foto, tegen een (zo) effen (mogelijke) achtergrond.

Printen en/of kopiëren
Als de kiekjes gemaakt zijn, kun je ze samen met de kinde-
ren op de computer zetten. De foto’s met de leukste houding 

selecteer je voor deze opdracht. Print de beelden uit op A4-formaat; 
dit mag gerust in zwart-wit gebeuren.

Beschik je in de opvang niet over een camera of 
printer? Dan kunnen reclamefolders of tijdschriften 
perfect als vervanging dienen. Maak wat fotokopieën 
van kinderen in actie, zoals je ze in catalogi voor  
kleding of speelgoed vindt.

Plakken en tekenen
Elk kind kan een foto uitkiezen met een personage dat 
hem of haar het meeste aanspreekt. Dat personage moet 

langs de contouren worden uitgeknipt, en daarna op een A3-vel ge-
plakt: de start van een spannend verhaal. Nu komt het erop aan om 
rond het personage, een volledige fantasiewereld op te bouwen. Met 
potloden, stiften en verf plaatsen de kinderen hun held in een decor 

Kinderen zijn dol op helden. Ze willen maar al te graag voor even ridder, soldaat,  

prinses of een machtige koningin zijn. Al spelend verzinnen ze de mooiste scenario’s:  

‘En toen versloeg ik de draak… en dan red ik jou uit de hoogste toren…’  

In deze Okiddo zetten we de meest merkwaardige heldendaden op papier!

En toen 
versloeg 
ik de draak...
Heldendaden op papier

Benodigdheden:
•  verkleedkleding

•  digitale camera, computer 

en printer, fotopapier of 

kopieën van foto’s 

•  tekenpapier, bij voorkeur A3

•  teken- en schilder materiaal

met een draak, kasteel, zwaard, torens…
En wat als je niet de ideale verkleedkleren kon vinden voor de foto? 
Dan kun je het kostuum gewoon met verf over de foto heen schilderen!

Relaas van een heldendaad…
Wanneer alle kunstwerken klaar zijn, kun je ze samen met 

de  kinderen ophangen. Tijdens een gezamenlijk vertel-
moment vertelt elk kind wat zijn held heeft beleefd of uitgespookt. 
Fantasie staat daarbij centraal, en niets is onmogelijk… verzin het 
gekste verhaal dat je ooit kon verzinnen en maak de heldendaden 
voorgoed  onsterfelijk.

Nog iets anders proberen?
Soms is het ook gewoon leuk om met maar één element een heel 
verhaal te schilderen of tekenen. Als je niet met actiefoto’s, maar 
met close-up portretten werkt bijvoorbeeld. Laat de kinderen elkaar 
fotograferen. Knip daarna samen alle hoofden uit, en kleef ze wil-
lekeurig op een groot blad. Daarna kun je de kinderen onderling 
één persoon laten kiezen, waar ze het kostuum van een held aan 
 toevoegen. Voor je het weet gaan de ridder, de beeldschone prinses 
én haar vijf knechten samen op wereldreis… Als je de tekening 
maar uitgebreid decoreert, zijn de mogelijkheden onbeperkt.  <

Met dank aan de kinderen & begeleidende juf van VBS Huise


