
	  
Antihelden 
Inleiding De stripheld Guust Flater is een antiheld. De naam Flater 

geeft al veel prijs over zijn karakter. Lucky Luke is helemaal 
niet handig of stoer, toch redt hij steeds weer samen met 
zijn paard anderen uit benarde situaties. Guust en Luke zijn 
geen gespierde figuren. De tegenslagen die ze op hun weg 
ondervinden, lossen ze vaak niet zelf op. De 
omstandigheden zorgen ervoor dat zich een oplossing 
aandient.  
Lucky Luke beschikt (net als Guust) over een niet stuk te 
krijgen optimisme.   
Je gaat op zoek naar een moderne antiheld: een optimist 
die maar door blijft gaan, ook al lukt niet alles even goed. 
Deze persoon maak jezelf. 
Van verschillende plaatjes knip je delen af en die zet je 
weer aan elkaar tot één persoon. Zo maak jij je antiheld: 
een beetje een sufferd om te zien, maar wel één die in staat 
is tot grote daden. Deze held is te zien bij drie belangrijke 
gebeurtenissen in de wereld. Jouw held 
draagt bijvoorbeeld de Olympische vlam 
het stadion in. 
Maak een foto van jouw samengestelde 
antiheld. Selecteer jouw zelfgemaakte 
figuur en plak deze daarna in andere plaatjes. 
 

Benodigdheden laptop - internet  
Tijd twee lesuren 
Werkvorm individueel 
Opdrachten 1. Print plaatjes van vier verschillende personen. 

2. Kies benen, armen, romp, hoofd van verschillende 
plaatjes, knip deze uit en plak het op één vel papier weer tot 
een mens. 
3. Zoek accessoires uit van andere plaatjes, tas, schoenen, 
petje, hond enz. 
4. Maak een foto van je antiheld. 
5. Kies een foto van drie belangrijke gebeurtenissen in de 
wereld. 
6. Selecteer jouw zelfgemaakte figuur en plak deze daarna 
in andere plaatjes. 
Dit doe je door bijvoorbeeld de beide foto’s in Paintbrush te 
openen. Daarna kun je een stukje foto selecteren en 
knippen met je rechtermuisknop. Vervolgens naar de 
andere foto, hier plak je hem weer met rechtermuisknop. 
Daarna kan je hem met je pijltjestoetsen op de juiste plek 
zetten. 
 
 

 


