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PIEPKUIKENS

Bekijk ook 

de digitale 

filmfiche via 

www.filmfiches.be
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PIEPKUIKENS

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 
PiePKuiKenS: 

vanaf 8 jaar (2de graad 
lager onderwijs)

www.jekino.be
www.mooov.be
www.lesseninhetdonker.be
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INfofIchE
techniSche Kaart

Regie: Olivier & Yves Ringer
Scenario: Olivier & Yves Ringer
België, 2015
Duur: 81 minuten

Nederlands gesproken
Met o.a. Clarisse Djuroski, Lea Warny,… 
Met de stemmen van o.a. Pommelien Thijs (Cathy) en Laura Om-
loop (Margaux)

Distributeur: Jekino
www.jekino.be

Winnaar van de internationale juryprijs op het FIFEM kinderfilm-
festival in Montreal, Canada.

SynoPSiS
Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, gaan ze meteen op 
zoek naar hun moeder. Pech voor Cathy! Ze krijgt voor haar 10de 
verjaardag een eendenei cadeau, maar het is haar beste vrien-
din Margaux die door het kuiken als moeder wordt uitgekozen. 
Maar Margaux kan niet voor het diertje zorgen. Ze zit in een 
rolstoel, en bovendien willen haar ouders het schattige beestje 
niet in huis. Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van 
een groot avontuur: stiekem vertrekken ze op een tocht naar de 
riviermonding, waar ze het kuiken willen uitzetten bij zijn soort-
genoten. Ondertussen zitten hun ongeruste ouders en zelfs de 
politie hen op de hielen…

Vóór je naar de Film gaat!
Neem enkele minuten tijd voor een korte inleiding bij de film. 
Als je de leerlingen enige aandachtspunten meegeeft, kunnen 
ze gerichter kijken. Je kan ter voorbereiding ook de trailer laten 
zien of een actieve kijkopdracht meegeven.

Inleiding
In een korte inleiding voer je de leerlingen mee in het verhaal 
over Cathy die een eendenei krijgt van haar vader, en da 
armee ook de verantwoordelijkheid om voor het eendenkuiken 
te zorgen. Leg uit dat wanneer een kuiken uit het ei komt, hij 
het eerste wezen dat hij ziet als zijn moeder beschouwt. In dit 
geval is dat Margaux. Zij moet dus voor het kuiken zorgen. Maar 
Margaux zit in een rolstoel en bij haar thuis is het beestje niet 
welkom.

Net zoals het eendenkuiken opgroeit en zijn vleugels uitslaat, 
leren Cathy en Margaux hun spreekwoordelijke vleugels uit-
slaan. Dat doen ze door samen op avontuur te gaan en hun 
beperkingen te overwinnen.

De film PIEPKUIKENS werd gemaakt door twee broers en op-
genomen in België (vooral in Wallonië). De broers Ringer zijn 
echte doe-het-zelvers: ze werken met een minimum budget en 
nemen hun films op met een heel kleine filmploeg.

Trailer
Je kan de trailer bekijken op de online filmfiche. 
Laat de leerlingen hun verwachtingen bij de 
film opschrijven: wat voor film zal het worden? 
Wat is het belangrijkste thema? Wordt het span-
nend, ontroerend, grappig,…? Achteraf kan je 

er opnieuw naar vragen. Klopten hun verwachtingen? Waarom 
wel / niet? Bekijk de trailer opnieuw. Zouden zij de trailer anders 
maken? Welke informatie zouden zij wel of niet tonen in hun 
trailer? Welke beelden zouden zij wel of niet selecteren?

http://www.jekino.be
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
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Kijkopdracht

Voor de nabespreking kan je de leerlingen een kijkopdracht 
geven.

Verdeel de klas vóór de voorstelling in drie of meer groepen, 
die elk op een ander aspect van de film zullen letten. De leer-
lingen hoeven geen notities te nemen tijdens de film, het is im-
mers niet de bedoeling dat ze een ‘klus’ hebben. Moedig hen 
aan om van de film te genieten.

Voorbeelden van mogelijke kijkopdrachten:
– Let op het camerawerk (onthoud enkele opvallende scènes). 

Hoe zou dit gefilmd zijn? Probeer je in te beelden waar de 
camera zich bevond tijdens de opnames. Enz. 

– Let op de soundtrack: de muziek. Wat valt op? Hoor je vaak 
muziek? Wat voor muziek hoor je? Spannend of droevig? Op-
gewonden of rustig? Past de muziek bij wat je ziet? Enz.

– Let op de soundtrack: de geluiden die je hoort. Wat valt op? 
Welke geluiden hoor je zoal? Past een geluid telkens bij wat 
je ziet? Hoor je ook geluiden die je niet ziet? Enz.

Je kan eventueel pictogrammen uitdelen, zodat de leerlingen 
niet vergeten waarop ze moeten letten.
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oVER 
DE fILM

wie de Film maaKte
Filmmakers Olivier & Yves Ringer

Olivier Ringer (°1961) is een Belgische filmmaker die in Brussel 
werd geboren. Yves (1966°) is zijn jongere broer. Na POM LE 
POULAIN (2006) en EEN WEEKJE WEG (2011) is PIEPKUIKENS 
de derde langspeelfilm die ze samen maken. Hun gezamenlijke 
productiebedrijf heet Ring Prod. 

De broers Ringer werken heel consequent: eerlijke cinema, zon-
der toegevingen, met een minimum aan middelen en altijd re-
denerend vanuit het standpunt van het kind. Ze willen verhalen 
vertellen die diep geworteld zijn in het echte leven. En zowel 
in EEN WEEKJE WEG als in PIEPKUIKENS lopen kinderen weg 
van huis om dat ware leven te ontdekken, want thuis worden 
ze te veel beschermd. Olivier Ringer: “Achter onze manier van 
werken schuilt een visie. Wij vinden dat onze wereld te veel fo-
cust op ‘gevaar’. Kinderen worden overbeschermd. Omdat we 
veiligheid zo belangrijk vinden, komt ‘genieten van het leven’ 
pas op de tweede plaats. Zo geven we onze kinderen de bood-
schap dat het leven gevaarlijk is. In PIEPKUIKENS willen we to-
nen dat avontuur en verassing ten volle deel uitmaken van het 
leven. Meer nog: zij maken het leven de moeite waard.”

Waarom vinden de Ringers het zo handig om hun films samen 
te maken?
Yves: “Die broederband is een voordeel. Het maken van een 
film is een lang en complex proces, waarbij je soms iemand 
nodig hebt die aangeeft of je nog op het juiste spoor zit. Als 
broers heb je een aantal gemeenschappelijke referenties en 
ken je elkaars zwakheden.” 
Olivier (lachend): “Ik ken zijn zwakheden en hij kent mijn kwali-
teiten.”

Stemacteurs Pommelien Thijs en Laura Omloop

De film werd opgenomen in het Frans. Om ook de jongste kij-
kers de kans te geven om van PIEPKUIKENS te genieten, wer-
den de Franstalige stemmen vervangen door Nederlandstalige. 
Stemacteurs spraken de dialogen in het Nederlands in. Dat heet 
‘dubbing’. Stemacteur Pommelien Thijs: “Bij het dubben kan je 
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alles opnieuw doen tot het goed zit. Behalve de articulatie, daar 
kan de techniek niets aan veranderen. Maar als mijn zin een 
seconde te laat komt, trekt de technicus dat netjes weer recht.”  

Pommelien Thijs is een jonge, Belgische actrice. Ze raakte be-
kend door de televisieshow ‘Op zoek naar Annie’. Ze won de 
wedstrijd en mocht de hoofdrol spelen in de musical ‘Annie’ 
(2012). Pommelien was ook te zien in de film LABYRINTHUS 
(2014) en in de tv-serie ‘Vriendinnen’.
 Pommelien over de dubbing van Cathy: “Ze is een heel pas-
sief meisje. Als ze spreekt, doet ze nauwelijks haar mond open. 
Ik praat veel sneller en ben veel actiever. In plaats van ‘meer’ 
moet ik ‘minder’ geven.” En wat vindt ze van PIEPKUIKENS? 
“Een heel leuke film, ook voor kleine kinderen. Er zit actie in, 
maar eng wordt het nooit. Een aanrader voor de hele familie.”

Laura Omloop is een jonge Belgische popzangeres. Zij werd 
bekend door haar deelname aan Junior Eurosong 2009 met het 
nummer ‘Zo Verliefd’. Maar het schattige jodelmeisje (dat na-
dien enkele albums met ‘kidspop’ uitbracht) uit Berlaar-Heikant 
is intussen een tiener geworden. Ze tekende een contract bij 
een grote platenmaatschappij (Warner Music Benelux) en nam 
een plaat op met meer volwassen liedjes.

Laura Omloop over de dubbing: “Ik moet bij de keuze van mijn 
rollen geen rekening houden met het imago van Laura Omloop. 
In PIEPKUIKENS speel ik Margaux, een meisje met een beper-
king. Ze praat stil en bij alles wat ze doet, moet ik geluidjes 
maken – zuchten, kreunen. Ik vind het leuk om eens iets aparts 
te doen.”. 

Op de online filmfiche zie je Pommelien en Laura 
aan het werk tijdens de dubbing.

Pommelien Thijs
Laura Omloop

http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
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ProductieweetjeS
Een heleboel eendenkuikens

Eendenkuikens zijn schattig en fotogeniek… maar ze groeien 
zo snel. Veel sneller dan je een film kan maken. Daarom doen 
er in PIEPKUIKENS een heleboel kuikens mee. Yves Ringer: “Bij 
een kweker halen we elke zaterdag een lading eieren op die we 
uitbroeden in een couveuse. De eieren worden omgedraaid om 
ze gelijkmatig te verwarmen en het hele proces wordt minuti-
eus voorspeld: wanneer de schalen breken, wanneer de kuikens 
uitkomen, enz. ’s Maandags komen de nieuwe kuikens aan op 
de set. We werken een 10-tal dagen met hen. Vanaf dan begin-
nen ze razendsnel te groeien. Dan zien ze er helemaal niet meer 
zo charmant uit.”
 We krijgen niet enkel eendenkuikens te zien. Er zijn in Bel-
gië immers geen geïndustrialiseerde eendenfarms. De scène 
waarin de diertjes worden geselecteerd op een lopende band, 
werd opgenomen in een kalkoenkwekerij.  

Opmerkelijk: het eendje heeft geen naam! Olivier Ringer: “Dat 
wilden we niet. Het is gewoon een eendje. Ik wil het dier niet 
definiëren of benoemen.” 

Dierentrainers

Drie mensen waren verantwoordelijk voor het opleiden van 
de kuikens. Ze bestudeerden grondig het gedrag van kuikens 
en ontdekten dat kleine eendjes zich makkelijk laten africhten. 
Yves Ringer: “Eendenkuikens reageren heel alert op impulsen. 
Ze komen naar je toe, zijn heel aanhankelijk en vinden het fijn 
om aangehaald te worden.” Zo leerden ze de kuikens bv om 
een bepaalde richting uit te lopen. Dat is heel wat makkelijker 
om te filmen dan een kuiken dat zomaar in wilde weg rond-
loopt. Bovendien toonden die donzige filmhelden zich ook 
erg aanhankelijk. Olivier Ringer: “Clarisse Djuroski (die Cathy 
speelt) nam zo’n schattig eendje mee naar huis. ’s Nachts werd 
het hele gezin wakker van het oorverdovend gepiep. Pas toen 
Clarisse het kuiken tegen zich aan nestelde, kalmeerde het. Zo 
groot is hun nood aan liefde en warmte.”

Bij elke film waarin dieren voorkomen, is er achter de schermen 
een dierentrainer aan het werk. Hij zorgt er niet enkel voor dat 
de dieren hun taken goed uitvoeren, maar garandeert ook de 
veiligheid van de dieren en acteurs op de set.

Een dierentrainer in actie.
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Stand-in Margaux

Wanneer de meisjes samen op avontuur gaan, staan er Margaux 
enkele spannende momenten te wachten: ze blijft alleen ach-
ter in een bootje dat stuurloos ronddobbert, ze valt van een 
boot,… Dat waren ook voor actrice Lea Warny, die zelf in een 
rolstoel zit, erg gevaarlijke scènes. Daarom kon ze rekenen op 
een zgn. ‘stand-in’; een meisje dat vaag op haar lijkt. Die kon 
haar bij de moeilijkste scènes eventueel vervangen. Voor PIEP-
KUIKENS had Lea zelfs twee stand-ins of ‘doublures’.

Bekijk het betreffende fragment op de online 
filmfiche. Krijg je Margaux’ gezicht duidelijk te 
zien wanneer ze in het water valt? Zou het kun-
nen dat we een andere actrice in actie zien?

Vragen aan de leerlingen

– Vond jij het kuiken ook zo schattig? Had je ooit gedacht dat 
een kuiken de hoofdrol zou spelen in een film? Was het een 
goed idee om een film over een eendenkuiken te maken? 
Waarom (niet)? Welk dier zou jij eens graag de hoofdrol wil-
len zien spelen in een film?

– Het kuiken had geen naam. Welke naam zou jij voor het dier 
bedenken? Heb je ooit een originele naam bedacht voor 
jouw huisdier?

http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
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REactIES 
VERzaMELEN 

bIj DE 
LEERLINgEN 

naBeSPreKing
– Laat de leerlingen hun mening over de film uitspreken. Wat 

vonden ze (niet) goed aan de film? Belangrijk is vooral dat ze 
hun mening beargumenteren.

– Begrepen ze alles wat er gebeurde in de film? Wat was er 
niet duidelijk? Verklaar.

– Bespreek de trailer opnieuw. Klopten hun verwachtingen? 
Verklapte de trailer veel over het verhaal?

– Noteer op het bord de categorieën van de kijkopdracht: ca-
mera, soundtrack, kleuren (en stijl). Wat is de leerlingen op-
gevallen of bijgebleven? Kunnen ze dit in trefwoorden note-
ren bij de juiste categorie? Stel de vragen bij de kijkopdracht 
opnieuw ter ondersteuning.

7 feiten over eenden:
– Eenden hebben waterafstotende veren. Hun lichaam maakt 

een vet aan dat ze met hun bek tussen de veren verspreiden. 
Daarom zie je eenden zo vaak hun veren ‘poetsen’.

– Ze hebben inwendige luchtzakken die ze – zoals longen – 
kunnen vullen of leegmaken. Zo kunnen ze blijven drijven of 
kopje onder duiken.

– Gedurende het hele broedseizoen blijven de mannetjes en 
vrouwtjes altijd in paar.

– Wanneer eenden ruien (nieuwe veren krijgen) kunnen ze een 
maand lang niet vliegen.

– Moeder eend richt het nest in met zachte veren die ze uit 
haar eigen borst plukt.

– Een mannelijke eend (woerd) heeft veel opvallende kleuren. 
De vrouwelijke eend heeft meer schutkleuren.

– In veel Belgische steden mag je eenden in het park geen 
brood meer voederen. Daardoor worden ze immers tam en 
afhankelijk, en van al dat natte brood gaat hun maag opzwel-
len.

Je kan deze weetjes over eenden ook in opdrachtvorm gieten. 
Laat de kinderen zelf diverse bronnen raadplegen om meer 
over eenden te weten te komen. Stel gerichte vragen of laat 
hen vrij om zelf weetjes te sprokkelen.
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de PerSonageS
Cathy
De timide Cathy is het kind van 
gescheiden ouders en woont 
afwisselend bij haar moeder 
en vader. Cathy is een rustig 
kind, maar heeft een grote 
innerlijke kracht. Ze geeft 
veel om haar beste vriendin 

Margaux en neemt daarom de dappere beslissing om samen 
de tocht met het kuiken te ondernemen.

De rol van Cathy wordt gespeeld door Clarisse Djuroski.

Margaux
Margaux is Cathy’s beste 
vriendin. Omdat ze in een rol-
stoel zit, worden alle beslis-
singen in haar leven door haar 
ouders genomen. Margaux 
lijkt zich daarin te schikken, 
tot ze zelf ‘moeder’ wordt. Ze 

is bezorgd over het welzijn van haar beschermeling en maakt 
samen met Cathy een avontuurlijke tocht om haar kuiken de vrij-
heid te schenken.

Dat Margaux één van de hoofdpersonages van de film werd, 
ligt aan Olivier Ringers dochter Winona. Al jaren is ze de beste 
vriendin van Margaux, een meisje uit haar klas met een handi-
cap. “Ondanks haar beperkte levensverwachting, bijt Margaux 
zich vol vreugde vast in het leven, waarvan ze ten volle geniet. 
Hoewel praten voor Margaux steeds moeilijker wordt, heeft ze 
samen met haar vrienden een bijzondere kameraadschap op-
gebouwd.”

De rol van Margaux wordt gespeeld door Lea Warny.

Yves Ringer: “Er heerst een bijzondere magie tussen onze bei-
de hoofdactrices. Clarisse Djuroski is eerder ingetogen, terwijl 
Léa heel doortastend en vastberaden is. Die speciale band is 
voelbaar op het scherm.” 

hEt 
VERhaaL
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De ouders van Cathy
Het contrast tussen Cathy’s vader en moeder is groot: vader is 
nonchalant, principieel en onaangepast, terwijl moeder strikt en 
conformistisch is. Vader geeft haar verantwoordelijkheid door 
haar een eendenei en broedkas te geven. Moeder lijkt haar die 
verantwoordelijkheid net uit handen te nemen. Zij is overbe-
schermend en verbiedt haar dochter zelfs om een fiets te heb-
ben. Beide ouders zijn totaal van elkaar vervreemd en moeder 
verwijt Cathy’s vader voortdurend zijn gedrag.

De moeder van Cathy wordt gespeeld door Myriem Akkhediou.
De vader van Cathy wordt gespeeld door Alain Eloy.

De ouders van Margaux
De ouders van Margaux zijn erg bezorgd over hun dochter, 
maar vertrouwen niet op haar zelfredzaamheid. Ze vinden haar 
niet in staat om voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kui-
ken. Ze zoeken voor Margaux een plaats in een instelling voor 
andersvaliden, want daar krijgt ze de zorgen die ze volgens haar 
ouders nodig heeft.

De moeder van Margaux wordt gespeeld door Jeanne Dandoy.
De vader van Margaux wordt gespeeld door Angelo Dello Spe-
dale.

Vragen aan de leerlingen

– Kan je geloven dat Cathy en Margaux beste vriendinnen zijn? 
Waarom passen ze wel / niet bij elkaar? Op welke vlakken 
verschillen ze van elkaar? Kunnen meisjes die heel verschil-
lend zijn toch beste vriendinnen zijn? Hoe zit dat bij jou en je 
beste vriendinnen?

– Hoe gedragen de ouders van Cathy zich t.o.v. elkaar? Weet 
je nog welke cadeaus ze allebei aan hun dochter gaven? Wat 
zeggen die cadeaus over het karakter van de beide ouders?

VerhaalSamenVatting
Een korte reconstructie verplicht de kinderen op zoek te gaan 
naar de belangrijkste gebeurtenissen uit de film. Let er op dat 
ze hoofd- en bijzaken onderscheiden: welke info moet er zeker 
in? Wat kan je weglaten? 

Start eventueel met de 5 W-vragen: stel korte vragen en laat de 
kinderen kort antwoorden. Help hen zo nodig door bijkomende 
vragen te stellen.

– Over WIE gaat het verhaal?
 Cathy en haar vriendin Margaux.
– WAAR speelt het verhaal zich af?
 In België, in de vrije natuur en in een dorp / stad.
– WANNEER speelt het verhaal zich af?
 In onze huidige tijd.
– WAT gebeurt er allemaal in de film en WAAROM 
 (cf. plotwendingen)?

Enkele belangrijke gebeurtenissen op een rijtje:
– Cathy krijgt een ei voor haar verjaardag. Wanneer het ei 

uitkomt, denkt het kuiken dat Margaux zijn moeder is. 
Cathy geeft het kuiken stiekem aan Margaux.

– De ouders van Margaux ontdekken het kuiken en bren-
gen het naar een eendenkwekerij. Margaux wordt zo ver-
drietig dat Cathy ingrijpt.

– Cathy en Margaux vertrekken stiekem op tocht met het 
kuiken. Ze willen het diertje naar een ‘vogelparadijs’ 
brengen waar het kan samenleven met zijn soortgenoten.
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inhoudelijK thema: oPgroeien 
= Vrijheid, VerantwoordelijK-
heid en loSlaten

PIEPKUIKENS gaat over opgroeien en loslaten, over vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Volgens de filmmakers krijgen kinderen 
tegenwoordig weinig vrijheid om voluit te leven en te experi-
menteren. Er is weinig ruimte voor avontuur, want alles moet vei-
lig en controleerbaar zijn. Olivier Ringer: “Kinderen en volwas-
senen worden vandaag zodanig gecontroleerd dat we bang zijn 
van elk greintje vrijheid. O.a. de gsm beperkt kinderen enorm 
in hun autonomie, omdat de ouders steeds over de schouders 
meekijken en weten waar je bent. In onze films vragen we ons af 
hoe kinderen omgaan met die minimale vrijheid.” 

Vrijheid

In al hun films houden de broers Ringer eenzelfde pleidooi: gun 
een kind de vrijheid om te spelen en kind te zijn! Kinderen wor-
den vandaag zo vaak binnenshuis stil gehouden met televisie, 
computers en games, dat ze bijna zouden vergeten hoe fijn het 
is om je kindertijd voluit te beleven, eventueel in de vrije natuur. 
Maar dan moeten ouders je wel die kans gunnen. En ouders 
vandaag zijn daarvoor te bang en ongerust. Denk maar aan de 
ouders van Cathy en Margaux:
– Cathy mag van haar moeder geen fiets. “Ik krijg er geen. 

Mama is veel te bang”. Liever brengt moeder haar overal 
met de auto heen. Zo behoudt ze zelf de controle.

– Cathy krijgt voor haar verjaardag van moeder een splinter-
nieuwe mp3-speler cadeau… om de oude te vervangen. Dat 
ze van vader een eendenei cadeau krijgt, vindt moeder een 
vreselijk idee. Zowel de rommel als de verantwoordelijkheid 
schrikken haar af. 

– Margaux’ vader weigert het eendje in huis te nemen. 
“Margaux kan er niet voor zorgen. Dat weet ze zelf ook wel, 
hé Margaux?” zegt hij, zonder zijn dochter aan het woord te 
laten.

– Margaux had nog nooit de kans om echt zand te voelen. Dat 
biecht ze op in één van de mooiste scènes uit de film.

De broers Ringer: “Tijdens onze kinderjaren woonden we naast 
een groot, braakliggend terrein vol bunkers. Daar speelden we 
altijd. Er waren beekjes en vijvers, waar we helemaal alleen rond-
hingen. De avonturen die we toen beleefden, hebben onze jeugd 
gemarkeerd. En toen onze ouders beslisten om te verhuizen, ver-
loren we plots die vrijheid, die ruimte. We waren ongeveer 13 en 
plots konden we niet meer zomaar het huis uit om te gaan spelen 
met de vriendenclub. Daar hadden we het enorm moeilijk mee. 
De hoofdpersonages uit al onze films zijn nog steeds op zoek 
naar die onbekommerde vrijheid uit onze jeugd.”

In deze tijd is het moeilijk denkbaar dat ouders hun kinderen een 
hele dag uit het oog zouden verliezen. Slechts weinig kinderen 
kunnen genieten van zoveel vrijheid, omdat veel ouders erg on-
gerust zijn. Olivier Ringer: “Vroeger was sneeuw een feest: je 
kon baantje glijden, een sneeuwballengevecht houden,… Als 
het tegenwoordig sneeuwt, stuurt de schooldirectie de kinde-
ren naar binnen. Stel je voor dat er eentje zou uitglijden en val-
len. We zeggen voortdurend tegen onze kinderen: ‘Kijk uit! Pas 
op, want er zou iets kunnen gebeuren!’ Terwijl het leven daar 
net om draait! Het avontuur maakt deel uit van het leven.”

Olivier Ringer: “Het is enorm moeilijk om in België een plek te 
vinden die je een ‘ruimtelijke’ gevoel van vrijheid geeft. De film 
werd opgenomen op maximum 200 meter. Als we 20 meter 
voor- of achteruit gingen, werkte het niet meer. België is zo 
dicht bebouwd dat je die atmosfeer nauwelijks nog kan creë-
ren. We zochten langs alle kanalen in Henegouwen en vonden 
slechts twee stroken van 150 meter waar we konden draaien.”

Verantwoordelijkheid

Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Door de komst van 
het kuiken, krijgt Margaux voor de eerste maal in haar leven zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. En daar fleurt ze helemaal bij 
op. Ze is blij wanneer het kuiken haar enthousiast begroet en 
ze doet al het mogelijke om het diertje groot te brengen. Soms 
met (telefonische) hulp van Cathy, al loopt dat bijna slecht af. 
Het kuiken heeft nog veel zorg nodig en is volledig afhankelijk 
van Margaux, maar die verantwoordelijkheid gaat ze niet uit de 
weg. Zelfs al moet ze daarvoor van huis weglopen.
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Daarbij krijgt ze hulp van een heleboel personen die zich vol-
gens onze ‘volwassen logica’ volledig onverantwoord gedragen:
– Cathy’s buurmeisje Typhaine is voor de meisjes een welkome 

hulp. Ze zet hen op weg naar ‘het vogelparadijs’ en stelt zich 
geen vragen over mogelijke verantwoordelijkheden.

– De politie-inspecteur is heel gerust in de goede afloop van 
de zaak: “De boodschap van uw dochter is duidelijk; u moet 
haar gewoon vertrouwen”. 

– De schipper helpt de meisjes die hij op zijn boot aantreft. Hij 
stuurt ze de juiste richting uit en is erg nalatig bij zijn aangifte 
van de zaak bij de politie.

– Onderweg overschrijden de meisjes ook enkele grenzen. Ze 
stelen zelfs een bakfiets om hun tocht al rijdend af te leggen.

Loslaten

Langzaamaan groeit het besef dat het kuiken niet eeuwig bij 
haar kan blijven, want zoals Margaux zegt: “Ik ben geen moe-
dereend.” Maar loslaten is niet makkelijk: de meisjes hebben 
een hele tocht nodig om afscheid te nemen van hun bescher-
meling. Tijdens die reis vinden ze – symbolisch – een leeg een-
dennest. Ook zij hebben het nest verlaten om op avontuur te 
gaan… Net zoals het eendenkuiken opgroeit en zijn vleugels 
leert uitslaan, leren Cathy en Margaux hun spreekwoordelijke 
vleugels uitslaan tijdens hun avontuur.

Om te leren loslaten, heb je soms een handje hulp nodig. Wan-
neer het eendenkuiken niet zelfstandig het water wil ingaan, 
zwemmen de meisjes met hem mee tot midden in de vijver. 
Cathy’s vader kijkt glimlachend toe: op dat moment begrijpt 
hij wat de meisjes van plan zijn. En zelfs de agenten in hun mo-
torboot lijken het te begrijpen, want de inspecteur blaast de 
achtervolging af. De meisjes mogen hun missie voltooien. 

Drijvend in het water verzucht Margaux: “Zalig.” “Vind je het le-
ven anders zo zwaar?” vraagt Cathy. Margaux: “Vandaag niet…”

Vragen aan de leerlingen

– Kan jij je nog voorbeeld uit de film herinneren waaruit blijkt 
dat de ouders van Cathy en Margaux overbezorgd zijn over 
de veiligheid van hun kinderen?

– Kan jij soms nog spelen in de vrije natuur of op straat? Zon-
der dat er volwassenen bij zijn? Is / lijkt je dat leuk? Is er bij 
jou in de buurt nog plaats om te spelen?

– Vraag je ouders waar / hoe ze vroeger speelden? Speelden 
ze buiten? Was dat vroeger anders dan nu?

– Kan je binnenshuis net zoveel avonturen beleven als buiten?
– Zijn jouw ouders vaak bang en bezorgd? Te vaak? 
– Wat bedoelt de regisseur wanneer hij zegt: “Het avontuur 

maakt deel uit van het leven.”?
– Waarom denken de ouders dat Margaux niet voor het kuiken 

kan zorgen? Kan ze het wel of niet? Vindt ze het fijn om er-
voor te zorgen?

– Welke mensen komen de meisjes onderweg tegen? Op wel-
ke manier helpen zij de meisjes?

– Wat betekent het woord ‘verantwoordelijkheid’? Voel jij je 
soms voor iets verantwoordelijk?

– Vinden de meisjes het erg om afscheid te nemen van hun 
eendje? Waarom doen ze het toch?

– Hoe reageert Cathy’s vader wanneer hij de meisjes ontdekt? 
Waarom grijpt hij niet in? Is het goed dat hij niet ingrijpt? 
Waarom?

– ‘Het eendenkuiken en de meisjes leren allebei hun vleugels 
uitslaan.’ Wat wordt daarmee bedoeld? Op welke manier lij-
ken de meisjes en het kuiken op elkaar?

– Op de affiche van de film staat: ‘Het nest verlaten is aan de 
durvers.’ Wat betekent die zin? 
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De soundtrack of klankband van een film bevat alle geluiden die 
in de film te horen zijn: de muziek, stemmen, achtergrondge-
luiden, geluidseffecten,… Zoveel verschillende soorten geluid!

Opdracht: verschillende geluiden
Dit is een oefening op het gewaarworden van 
geluid in film. Laat de kinderen een filmfragment 
horen zonder beeld. Je vindt dit fragment op de 
online filmfiche. De kinderen noteren wat ze al-
lemaal horen. Bespreek samen wat ze gehoord 

hebben. Toon nadien het fragment mét beeld. Wat hadden ze 
correct gehoord? Wat hadden ze anders gehoord? 

Je kan de soorten geluiden op een klankband indelen in vier 
categorieën:
1. Het directe geluid = het geluid dat tijdens het filmen wordt 

opgenomen. Het kunnen de stemmen van de acteurs zijn of 
het geluid bij de handelingen die ze uitvoeren. Vaak wordt 
dit nadien in de studio nagesynchroniseerd. Bij PIEPKUI-
KENS werden de stemmen achteraf door Nederlandstalige 
acteurs ingesproken (dubbing).

Opdracht
Op de online filmfiche vind je de originele Frans-
talige trailer. Toon deze aan de kinderen. Horen 
ze verschillen? Bespreek hun reacties.

2. Het omgevingsgeluid = het geluid op de achtergrond, bv 
regen, auto’s, voetstappen,… Zulke geluiden worden ach-
teraf toegevoegd vanuit een digitale geluidenbank of door 
de zogenaamde foley artist of bruiteur. Die neemt nadien in 
de studio, met de hulp van de meest uiteenlopende voor-
werpen, de geluiden op. Hij kan bv de voetstappen van de 
acteurs nabootsen, de geluiden van de klappen tijdens een 
gevecht, een auto die plots remt,…

  Het geluid dat je hoort, is vaak niet het geluid dat je ziet. 
Kijk maar eens naar het fragment op de online filmfiche.

focUS oP… DE 
SoUNDtRacK

http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
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Opdracht: maak je eigen geluiden
Laat de kinderen het geluid verzorgen bij een filmfragment naar 
keuze. Zorg voor een heleboel uiteenlopende materialen waar-
mee ze aan de slag kunnen, bv lege flessen, stokjes, ballonnen, 
een tas, sleutelhangers,… Alles is bruikbaar! Toon het fragment 
eerst met geluid. Geef daarna de kinderen materiaal waarmee 
ze muziek of geluid kunnen maken. Spreek goed af wie / welk 
groepje verantwoordelijk is voor welke geluidsbron(nen). Toon 
het fragment zonder klank en probeer er met de kinderen om 
de beurt passende geluiden bij te maken. Die kan je eventueel 
opnemen op een pc met het gratis programma Audacity.

3. Geluidseffecten dienen als aanvulling op de omgevingsge-
luiden. Deze geprefabriceerde of bestaande geluiden wor-
den soms digitaal vervormd, bv de klank van laserwapens, 
explosies, lichtzwaarden, …

4. Muziek is een van de belangrijkste elementen die onze emo-
ties sturen. De juiste muziek kan bij een scène het juiste 
gevoel opwekken. De muziek wordt voor, tijdens of na het 
draaien van de film gecomponeerd. Soms wordt er bestaan-
de muziek gebruikt.

De kracht van geluid in film valt niet te onder-
schatten. Hoe vaak laten we geen traan wanneer 
aan het einde van een romantische film de vio-
len aanzwellen? Hoe vaak zitten we niet op het 
puntje van onze stoel bij een thriller vol span-

nende geluiden? De muziek versterkt onze emoties. Beeld en 
geluid staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar weder-
zijds. Op de online filmfiche vind je filmfragmenten met andere 
muziek eronder. Wat is het effect? Wat is er veranderd in verge-
lijking met het oorspronkelijke fragment? 

Wist je dat sommige regisseurs de muziek op de set laten horen 
tijdens het filmen. Zo kunnen de acteurs zich beter inleven in de 
scène.

Vervolgopdracht: de verschillende geluiden
Toon hetzelfde fragment als bij de opdracht ‘ge-
luiden herkennen’, met het beeld erbij. Laat de 
kinderen de verschillende soorten geluid die ze 
horen nu invullen bij de juiste categorie. Je vindt 
het werkblaadje in bijlage.

Weetje
Bij PIEPKUIKENS had de bruiteur een vreselijke klus met de ge-
luiden van het eendenkuiken. Het diertje piepte voortdurend 
(om bevestiging te krijgen van waar de moeder zich bevindt). 
Dit aanhoudend gepiep werkt enorm op de zenuwen. Daarom 
werden eerst alle piepjes weggefilterd uit de dialogen. Nadien 
werd hier en daar terug een piepje toegevoegd. Elke piep heeft 
zijn eigen intonatie en betekenis, en die moest behouden blij-
ven. Geen makkelijke taak voor de geluidsmonteur!
 Ook de stapjes van het kuiken waren zo frequent dat het 
belastend werd voor de oren. Daarom voegde de bruiteur zelf 
niet-gesynchroniseerde stapgeluiden toe. Dat klonk veel aan-
genamer.

http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
http://www.filmfiches.be/?navigatieid=549
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DIRECT GELUID (DIALOOG) OMGEVINGSGELUID & 
GELUIDSEFFECTEN

MUZIEK

BijLAGE

Werkblad bij de opdracht: verschillende geluiden

Plaats het geluid dat je hoorde in de juiste categorie:
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