
 

Asap is een pretentieloze sitcom over het personeel van een ambachtelijke appelsapcentrale. 

 

S01 e01: Appeltje voor de dorst: 

“Misverstand? Ik heb eens de verkeerde neergeschoten. Dat was pas een misverstand.” 

Een klasje komt op bezoek in de appelcentrale maar de verwarde technicus Melchior laat per 

ongeluk zijn polshorloge in de pers vallen, waardoor de pers vastloopt. Na het bezoek stelt eigenaar 

Danny een nieuwe collega voor: Hilde. Zij komt uit het bedrijfswereld en kan dankzij 

overheidssubsidies bij hen aan de slag. Er is meteen een soort aantrekkingskracht tussen Palmer en 

Hilde. Danny overweegt om Palmer te ontslaan, want dankzij zijn ongepast reclamefilmpje hangt hun 

een klacht en een rechtszaak boven het hoofd.  

Palmer moet een lokale supermarkt overtuigen om hun ambachtelijk appelsap in hun assortiment op 

te nemen. Melchior en Hilde willen een verkeerde levering oppikken en komen in een loods toe.  Al 

snel ontstaat er een misverstand tussen hen en twee louche types die er rondhangen. De 

supermarkteigenaar is niet happig om ambachtelijke producten aan zijn gamma toe te voegen en 

Palmer lijkt bot te vangen. In de centrale verwart Danny de, door Palmer aangeworven 

computerdeskundige, Annaïs met een poetsvrouw. Er lijkt Danny niets anders op te zitten dan zelf te 

poetsen. 

Melchior lijkt in de loods de twee ongure types te kunnen laten ontdooien. Terwijl hij het over de 

kwaliteit van appelsap heeft, denken zij dat hij het over hun drugs heeft. Tot hun leider 

binnenstormt. 

In een wanhoopspoging om de eigenaar van de supermarkt toch te overtuigen, drinkt Palmer per 

ongeluk van een fles motorolie. Palmer moet een emmer kopen en geeft er in over. De eigenaar van 

de supermarkt ontfermt zich daarna vaderlijk over hem, maar wil nog steeds geen sap verkopen. 

Wanneer Danny het wil bijleggen met Annaïs, maakt hij het nog erger en duwt hij een vat stroperige 

vloeistof om over zijn geboende vloer.  

In de loods dreigt alles uit de hand te lopen. Melchior en Hilde raken beneveld, maar weten toch te 

ontsnappen. Ze vallen een supermarkt binnen op zoek naar appelsap. De eigenaar kan niet aan hun 

dwingende eis voldoen en belt Palmer. Die staat ondertussen langs de weg zijn waar aan te bieden 

en haalt zo toch zijn slag thuis. Wanneer iedereen in de centrale verzamelt, kiepert Danny de inhoud 

van Palmers emmer over de  pas geboende vloer uit. 

 


