
 

 

Character Design Template 
 

 

Setting 
Beschrijf de setting, gebruik: 

 

Deze soldaat leeft in de 2e wereldoorlog. Vaak is dit een slagveld vol explosies en schreuwen lings en rechts. 

Dit is het tijdperk voor internet deel was van het dagelijks leven. Zo hadden soldaten geen goed beeld of 

informatie van wat er in de oorlog te vinden was. Hier strijden jonge kerels van elke dorp en stad uit europa. 

Nu leven ze hier samen in een modderveld waar geen einde aan bleikt te komen. Onwetend over wat de 

toekomst hun brengt behalve dat dit geen sprookjesverhaal zal zijn. In plaats daarvan wordt er gevochten met 

vijanden die ze niet zien. Bomen en kogels komen van links en rechts.  

 

Controlling Idea 
 

Deze jongen maakt zich zorgen over waar hij zich bevindt. Hij ging met een moedig hart het leven in. Maar 

met al deze dood om zich heen begint hij een mentale instorting. Hij heeft  

een flair voor het dramatische. Zo is hij verward, nieuwschierig en angstig en wordt hij hierin meegesleept 

door de oorlog. Hij kan het niet geloven als hij wordt geschoten. hij steekt zijn hand in de luht om nog ergens 

aan vast te houden terwijl hij met vol ongeloof dat dit het einde is naar de grond stort. 

 

Bezorgd 

 

Tegenpolen 
Probeer je personage in tags te beschrijven. Voor elke tag maak je ook een tegenpool. 

 

Voorzichtig, Trots 

Bang, Moedig 

Bezorgd, Sterk 

Jong, In gevaar voor leven 

Mentaal instabield, Doorzettingsvermogen. 

 

Conflicten 
 

Conflict vs Self 

Hij verteld zichzelf om flike passen te blijven zetten, hij moet doorzetten. 

 

Conflict vs Man 

Hij zit vol ongeloof als hij een ander mens moet neerschieten om zelf te overleven maar hij wee twat hij 

moet doen en klaart de klus. 

 

Conflict vs Society 

Hij deinst terug wanneer er bomen om hem heen afgaan, maar wanneer hij een direct commando krijgt om 

door te lopen volgt hij deze zonder erbij neer te staan 

 

Conflict vs Environment 

Wanneer er bomen om hem afgaan springt hij met armen en benen voor zijn hoofd de lucht in omdat hij zo 

gespannen rond macheert 

 

 

 



 

 

Achtergrond verhaal 
 

Hij werd gevraagd om mee te doen aan de oorlog. Vol trots gaf hij aan dat hij zijn moederland zal 

beschermen. Hij laat zijn vriendin en ouders achter. Ze zijn verdrietig maar hij snapt niet waarom. Hij zal 

vanaf nu een held zijn. 

 

Hij ontmoedt andere jongen kopen waarmee hij de strijd tegen de duisters aan zal gaan. Hier krijgt hij veel 

moedt van. Hij is echter wel geintimideerd omdat er ook veel mannen zijn buiten zijn leeftijdsklasse. 

 

Er wordt voor het eerst in zijn lven naar hem geschreeuwd. Hij moet een taak uitvoeren. Hij is geschokt en 

verward. Ze zijn  toch een team? We staan toch aan dezelfde kant? Waarom is er iemand boos op mij? 

Wanneer hij ziet dat andere soldaten vooruit gaan en de taak uitvoeren volgt hij snel weer het commando. 

 

Gewend aan het uniform gaat hij de oorlog in. Zijn eerste slagveld. Hij verwacht directe orders die perfect 

uitgevoerd gaan worden en dan vieren ze vanavond de overwinning. In plaats daarvan krijgt hij gaos en 

verwarring. Hij kan hier niet zo goed mee omgaan en schakelt emotioneel uit. Hij volgt rechtsreeks 

comandos maar kan zelf geen bewuste beslissingen meer maken. 

 

 

Visuals 
Maak schetsen en een moodboard die een visual gevoel geeft over het personage  

 

 
 


