
 

Trickshots en trucjes à la Dude 
Perfect
Korte filmpjes maken van bijzondere trucjes met allerlei materialen
Als je op internet kijkt kun je allerlei "trickshots" vinden. Wat dat is? Bijzondere 
trucjes met spullen die iedereen wel heeft. Welke trickshots ga jij maken? 

Duratie : 90 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 
ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 8-12 jaar

Soort activiteit : Media

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

Wat heb je nodig?
• tablet, camera of telefoon
• potlood
• papier
• computer of telefoon met videobewerkings-app
• spullen als tennisballen/ tafeltennisballetjes / föhn / voetbal/ bekertjes/ schaar/ touw/ emmers/ 

kapla/ blokken/ knikkers enz.

Wat gaan we doen?
Plan meerdere dagdelen in!
Samen met de kinderen gaan we eerst kijken naar zogenaamde "trickshot video's". We gaan samen 
bespreken hoe we zelf zo'n video kunnen maken. Met veel oefenen moet dit lukken. Let op: dit is een 
activiteit die je over meerdere dagen kan verspreiden. Steeds een beetje oefenen, nieuwe opnames maken 
en je eigen video bewerken.

Wat zijn trickshots?
Een trickshot lijkt vaak onmogelijk, maar toch lukt het. Het lijkt alsof iets toevallig goed gaat wat heel zelden 
gebeurt! Een trickshot betekent letterlijk: opname (foto of video) van een truc. Op YouTube onwijs populair 
want het ziet er namelijk best cool uit als iets onmogelijks toch lukt! 
Zoals bestek vanaf een eindje in de bestekbak gooien of al lopend een winkelwagentje precies in het rek 
laten rijden of een lepeltje vanaf de tafel in een kopje krijgen, hoe vaak gebeurt dat nou? Er zijn ook 
trickshots waarvoor je ergens heel goed in moet zijn, bijvoorbeeld hele moeilijke worpen met een basketbal. 
Het maken van trickshots vraagt vaak veel geduld, omdat er veel pogingen voor nodig zijn om het goed te 
krijgen.
Bij het maken van een trickshot lijkt het alsof je iets heel nonchalant doet, je beweegt ondertussen gewoon 
en dan lukt iets heel unieks!
Voor het maken van trickshots kun je allerlei materialen gebruiken. Het is net wat je bij de hand hebt of wat 
voor een truc je wilt doen.

 



 

Geïnspireerd op Dude Perfect
De mannen achter het kanaal ‘Dude Perfect’ zijn wereldberoemd. Het vijftal kent elkaar van de universiteit, 
waar ze allemaal basketbal speelden. Ze maken dan ook logischerwijs vooral sportvideo’s, waaronder heel 
veel ‘trick shots’. Ze verbraken zo al enkele Guinness World Records, en verdienen miljoenen dollars. Hun 
YouTube kanaal heeft 47 miljoen abonnees!

Voorbeeldvideo's
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=4xGFo_lYUrs
• https://www.youtube.com/watch?v=A2FsgKoGD04&t=89s
• https://www.youtube.com/watch?v=nN5Hv0cBKdA&t=60s
• https://www.youtube.com/watch?v=FjPvXMwTwQo

 



 

Aan de slag!
Ter voorbereiding kijk je eerst wat leuke video's van trickshots. YouTube staat er vol mee maar niet alle 
filmpjes zijn even geschikt voor kinderen. De voorbeeldlinks die wij geven kun je in ieder geval gebruiken!

Maak groepjes en kies je materiaal
Maak groepjes van maximaal 5 kinderen. Ieder groepje gaat nu aan de slag met het bedenken van hun truc. 
De eerste stap in het bedenken van de truc is het uitkiezen van materiaal. Waar willen jullie de truc mee 
uitvoeren? Een bal? Zo ja: wat voor een bal? Of gaan jullie voor iets heel anders? Als het materiaal gekozen 
is gaan jullie bedenken wat jullie met dit materiaal willen gaan doen. Wordt het een korte actie of maken 
jullie een kettingreactie? Denk zo gek als je kan! Er kan altijd nog extra materiaal gepakt worden.

Teken je trickshot uit, maak een storyboard
Teken op papier uit hoe jullie trickshot eruit moet komen te zien. Zo kan iedereen goed zien wat er nodig is 
en wat waar moet komen te staan. Laat jullie bedachte trickshot even nakijken door een volwassene, om 
zeker te zijn dat het niet te gevaarlijk is.

Zet je spullen klaar 
Nu is het tijd om alle materialen te verzamelen en klaar te zetten, zoals jullie op de tekening hadden 
bedacht. Wanneer alles klaar staat is het tijd om jullie trickshots te gaan proberen. Laat iedereen het 
trickshot minimaal eerst één keer proberen. Op die manier kunnen jullie uitvinden of er nog iets een beetje 
verplaatst moeten worden of niet.

Klaar voor de opname
Als iedereen het één keer geprobeerd heeft kun je een filmpje gaan maken van het maken van jullie 
trickshot. Reken er op dat hier meerdere pogingen voor nodig zijn, dus een beetje geduld is wel nodig! Laat 
iedereen in het groepje een aantal pogingen doen. Vergeet niet: bloopers zijn ook cool!

Je video monteren
Professionele vloggers en televisiemakers monteren hun filmpjes allemaal. 'Monteren' betekent: alle 
opnamen bekijken, de beste stukjes uitkiezen en die aan elkaar plakken. In een volgorde die je zelf wilt. In 
de montage kun je je video ook voorzien van muziek en titels. Monteren kun je doen met een 
videobewerkingsprogramma. Heb je een computer of laptop, dan is Windows Movie Maker een veelgebruikt 
programma. Voor Apple wordt iMovie vaak gebruikt. Maar monteren kan ook zonder computer. De meeste 
videobewerkingsprogramma's hebben ook apps waarmee je eenvoudige montages kunt maken op je 
smartphone of tablet. Voor sommige apps betaal je een paar euro, maar er zijn ook gratis apps. Een tip: laat 
je niet bij voorbaat afschrikken door de techniek. Als je een simpel programma gebruikt, dan is 
videomontage echt niet zo moeilijk. Je moet het natuurlijk wel leuk vinden om te doen. Een video wordt er in 
elk geval altijd beter van! En misschien is jullie filmpje al zo goed dat je geen montage nodig hebt! 

 



 

Tips voor videobewerkings apps
Naast Windows Movie Maker of iMovie zijn er nog meer apps! 
Heb je wat budget, dan is de mobiele versie van Imovie een hele geschikte. Deze kost vijf euro en is er voor 
Iphones en Ipads. Voor de Android kun je denken aan Pinnacle Studio. Dit kost drie euro. Een goede gratis 
app is 'Splice', die ook geschikt is voor Iphones en Ipads. Een gratis app voor Android is Magisto. Maar 
uiteraard zijn er nog veel meer! 

 


