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FADE IN:

INT. KANTOOR OCMW - DAG

MICHAEL (26, keurig gekleed) zit achter zijn bureau in een 
cubicle. JONAS (32, iets slordiger gekleed) staat met 
schoudertas om achter hem. Ze bekijken een filmpje op zijn 
smartphone. We horen het geluid van een wegscheurende 
sportwagen.

JONAS
(bewonderend)

Niks zo schoon als een V8 motor die 
optrekt!

MICHAEL
(lichte ergernis)

Hoeveel van die films hebben ze al 
gemaakt? Tien? Wat is het volgende? 
Racen op de zon?

JONAS
(vastberaden)

Het blijft mijn droom om ook zoiets 
te maken of te regisseren.

MICHAEL
Jonas, je hebt geen filmschool 
gedaan, je kent niemand uit het 
wereldje en je hebt geen geld.

JONAS
Ik ben een laatbloeier en 
autodidact. Ik ken veel van 
autosport en ik heb dit...

JONAS haalt (voorzichtig) uit zijn broekzak: een RODE SCHERF 
van metaal, vastgemaakt aan een sleutelhanger.

JONAS (CONT'D)
Het heeft al een paar keer mijn 
linker bal opengehaald, maar het is 
het keer op keer waard. Het is een 
scherf van de FERRARI van JEAN 
ALESI, die daar in 1995 op de 
Hungaroring mee crashte.

MICHAEL
Een stuk colablik waar je veel te 
veel voor betaald hebt.



2.

JONAS
Michael, beste vriend. Ik moet 
blijven dromen en er in blijven 
geloven. Meer heb ik niet. Een goed 
idee, blijft een goed idee. 

MICHAEL
Was er geen wedstrijd op uw werk? 

JONAS
Laat maar. Het was bijna vier uur 
en ik heb daardoor mijn idee te 
snel doorgestuurd.

MICHAEL
Naar uw baas die altijd ruft 
wanneer hij zenuwachtig is?

INT. BUREEL VERENIGING VOOR VERKEERSVEILIGHEID - DAG

JONAS zit ietwat onderuitgezakt. Zijn overste MARC (50) 
bladert tussen wat papieren. Achter hem zien we een banner 
met daarop ‘Vereniging voor verkeersveiligheid.’ 
MARC schuift JONAS een blad toe.

JONAS
Word ik ontslagen? Nu al? 

MARC
Neen, Jonas, uw voorstel voor die 
kortfilm. Een wagen crasht en dan 
drie puntjes. Puntje, puntje, 
puntje.

JONAS
Ja, sorry. Het was misschien. 
Euh...

Ietwat zenuwachtig krabbelt JONAS met potlood wat op het 
papier. MARC kijkt hem aan en glimlacht flauw.

MARC
Het was goed genoeg. Er was nog een 
tweede kandidaat. Maar het idee van 
Magda, die thuis zit met haar burn-
out, werd niet weerhouden. Ze 
maakte van het webformulier op het 
intranet misbruik op ellenlange 
kritiek op de organisatie te 
spuien.

JONAS
Huh?
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MARC
Jonas, je mag een kortfilm maken. 
Je hebt de 5.000 Euro gewonnen. Ik 
fax dit document naar de financiële 
dienst en zij zorgen dat het op je 
rekening staat. 

MARC schuift het papier weer van JONAS weg en neemt de hoorn 
van de haak.

INT. KANTOOR OCMW - DAG

Op een tafel liggen keurige stapeltjes, tussenbladen in 
allerlei kleuren. Dit is duidelijk het werk van een uiterst 
georganiseerd iemand. Die iemand is ERIKA (40), volbloed 
ambtenaar en de overste van MICHAEL. Nauwkeurig bekijkt ze de 
stapeltjes, dit tot onbegrip van MICHAEL.

MICHAEL
Is de inhoud van een dossier niet 
belangrijker dan al die kleurtjes?

ERIKA
Structuur, Michael. Kom.

ERIKA pakt de stapeltjes en troont MICHAEL enkele meters mee. 
Ze gaan voor ZOLTA (25) zitten.

ERIKA (CONT'D)
Zolta, we willen u graag helpen, 
maar er zijn een paar 
onregelmatigheden in uw dossier. 
Zelfs tegenstrijdigheden.

Uit de lichaamstaal van MICHAEL blijkt duidelijk dat hij het 
niet eens met haar is en zal zijn.

ZOLTA
Zoals?

ERIKA
Ik kan niets over een burgeroorlog 
terugvinden en u spreekt verdacht 
goed Nederlands.

ZOLTA
Jij bent al vijf f*cking jaar bezig 
met dit dossier! Natuurlijk spreek 
ik goed Nederlands. Het is niet 
omdat ik vlucht, dat ik een debiel 
ben!
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ERIKA
Rustig, juffrouw. Maar op die tijd 
heb je van alles uitgespookt dat 
niet in je voordeel spreekt. 
Diefstal, valsheid in geschriften, 
agressie...

ZOLTA
(wanhoop)

Om te overleven! Mijn broers en ik 
willen gewoon onze familie helpen. 
Zij zitten vast achter vijandelijke 
linies. Ze hebben dringend hulp 
nodig voor ze overhoop geschoten 
worden!

ERIKA
Wat verwacht je eerlijk gezegd 
allemaal van onze diensten?

ZOLTA
Eerlijk? 

ERIKA
Dat duurt nog altijd het langst.

ZOLTA
Jij zou nog geen tiet kunnen vinden 
in een lesbisch orgie.

ERIKA kijkt geschrokken op, maar MICHAEL licht op en denkt: 
WAuW!

ERIKA
Ik wou dat ik je helpen kon?

ZOLTA
Leen ons uw auto, die kunnen ze 
gebruiken in het kat- en muisspel 
tussen rebellen en het leger. Ieder 
uur telt!

ERIKA
Het spijt me. Ik gebruik een 
elektrische step, maar die leen ik 
liever niet uit.

EXT. BUSHOKJE -DAG

JONAS kijkt op zijn smartphone met zijn oortjes in en wacht 
op de bus (misschien bijna omvergekegeld door een elektrische 
fiets?)
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INT. KANTOOR OCMW - DAG

MICHAEL zit achter zijn bureau. Zuchtend sorteert hij 
gekleurde tussenbladen. En dan bekijkt hij een document wat 
langer, intenser, vist zijn smartphone uit zijn broekzak en 
verstuurt snel een bericht. Even later komt JONAS binnen 
gestormd. Hij is duidelijk overenthousiast.

JONAS
Waar is iedereen?

MICHAEL
Teambuilding.

JONAS
En jij?

MICHAEL
Ik ben geen teamplayer. Niet meer. 
Waarom ben jij zo enthousiast?

JONAS
Ik word regisseur! Ik mag mijn 
kortfilm maken. 

JONAS haalt zijn smartphone boven en trekt daarna ogen zo 
groot als in een cartoon.

JONAS (CONT'D)
Er staat niet 5.000 Euro, maar 
500.000 Euro op mijn rekening.

MICHAEL
Amai, wat was uw idee dan, gast? 

JONAS doet even een vreugdedansje en schudt MICHAEL door 
elkaar.

MICHAEL (CONT'D)
Hoeveel mensen kan je niet helpen 
met dat geld?

JONAS
Helpen? Deze keer denk ik alleen 
aan mezelf. Ik doe gewoon mijn zin. 
Eindelijk.

MICHAEL
Zien ze daar de nieuwe Spielberg in 
u? Met alle respect, hoe heb je dat 
in godsnaam geflikt?
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JONAS
Vertrouwen. Talent zien en 
erkennen. Geef mij een pluim en ik 
krijg vleugels, jongen!

MICHAEL
Neen, serieus.

JONAS
Ik was met een potlood een 
brilletje aan het tekenen en... 

(plots besef)
Oh neen. Dat brilletje stond in de 
buurt van het bedrag.

MICHAEL
Zie, meneer is zijn pluimen al 
kwijt.

JONAS
Kom we zijn weg! 

MICHAEL
Waar naartoe?

JONAS
(roept)

Follow the money!

INT. BANKKANTOOR - DAG

Zelfde kantoor als daarstraks, alleen zien we nu een banner 
met het logo van de bank. JONAS staat met zijn armen te 
molenwieken, MICHAEL staat naast hem. IRMA (64) kijkt hen 
niet begrijpend aan.

JONAS
(op dreef)

Het geld aan een rotvaart de wereld 
rond sturen! Van Londen, naar 
Zwitserland, naar Dubai, naar 
Amsterdam en dan een postbus in de 
Kaaimaneilanden!

IRMA
(droog)

Willen jullie een nieuwe 
spaarrekening openen? Dan krijg je 
er deze sporttas bij.

IRMA zet een fletse in elkaar gezakte sporttas op tafel. 
JONAS richt zich tot MICHAEL met opgengesperde ogen.

6.



7.

INT. BUREEL VERENIGING VOOR VERKEERSVEILIGHEID - DAG

MARC zit star voor zich uit te kijken, hoorn van de telefoon 
in de hand.

MARC
Jonas, er is een vergissing 
gebeurd. Hoe bedoel je, je weet van 
niets? Kan je even naar hier komen? 

(pauze)
Wat? Alweer?

MARC legt de hoorn van de telefoon neer. Na enkele seconden 
ontsnapt hem een lange, fluitende wind.

INT. KANTOOR OCMW - DAG

MICHAEL zit aan zijn bureau. JONAS telefoneert met zijn 
smartphone.

JONAS
... een onverwachte blessure. Als 
je het echt wilt weten: een 
testiculaire kwestie! 

(pauze)
Ja, alweer!

JONAS steekt zijn smartphone weg en begint heen en weer te 
ijsberen.

JONAS (CONT'D)
Fuck, ze weten het al van het geld! 
Het was weer te mooi om waar te 
zijn.

MICHAEL
Had je echt gedacht dat je het 
mocht houden?

JONAS
Dit was mijn kans! Waarom kunnen 
wij dat geld niet versluizen?

MICHAEL
Je hebt toch nog 5000 euro?

JONAS
Neen, ik zie het nu groter. Voor 
5.000 euro kan je niets deftig 
maken. Een oude taart die 
oversteekt en iemand die het 
verkeer tegen houdt. Da’s geen 
film. Da’s pure horror.
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MICHAEL
Ja, gast.

JONAS
Nee, nee, nee! Ik schat dat we nog 
maximum een dag hebben. Ik moet nu 
presteren. Druk hoort er bij. Hier 
ben ik voor gemaakt. Dit is mijn 
moment! Een penalty trappen voor 
een vol stadion. De rode of de 
groene draad van de tijdbom 
doorknippen. Niets kan me uit mijn 
lood slaan. Ik ben mentaal in the 
zone!

ZOLTA komt binnen en JONAS is meteen uit de zone.

JONAS (CONT'D)
Sorry, we zijn dicht. Ze zijn hun 
allemaal volproppen in een 
brasserie in de Ardennen.

MICHAEL
Neen, neen. Dat is Zolta. Ik had 
haar een bericht gestuurd.

JONAS kijkt haar met grote ogen aan.

MICHAEL (CONT'D)
Zolta, mijn baas wil jou en je 
broer terugsturen. Ik heb de 
papieren gezien.

JONAS
Kan dit niet wachten? 

ZOLTA
Maar? Wij hebben bijna niets. 

MICHAEL
Ik kan je 500 euro lenen of mijn 
auto.

JONAS
En als ik die wil le...

ZOLTA
Dat wil ik niet!

JONAS
Ik heb een beter idee. Voor duizend 
euro moet je iets voor ons doen. 
Het moet vandaag nog. Liefst nu.
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JONAS herschikt zijn schoudertas, waardoor het een beetje 
lijkt alsof hij zijn broek wil losgespen.

ZOLTA
(woede)

Wat? Voor geen geld van de wereld! 
Ik heb hier alles gedaan, behalve 
neuken voor geld.

JONAS
(totaal verrast)

Wat?

MICHAEL
Neen, neen, Zolta, wacht even en 
luister.

INT. KANTOOR OCMW - DAG

KORTE MONTAGE: WE ZIEN JONAS UITLEG GEVEN, RECHTSTAAND, 
ZITTEND, MET STRESSBALLETJE...

EVENTUEEL OOK MARC DIE IN HET ANDERE KANTOOR EVEN HET RAAM OP 
EEN KIER ZET (EN EEN DISCUSSIE MET EEN BUURVROUW HEEFT?)

CUT TO:

ZOLTA
Ik herhaal mijn vraag: En hoe kan 
het dat twee losers zoveel geld 
hebben?

JONAS
Vlaamse ambtenaars, baby!

ZOLTA
En dat op één dag? Dat lijkt me 
onmogelijk.

JONAS
Wil je helpen of niet?

ZOLTA
Dan hebben we geen tijd te 
verliezen.

JONAS
(schamper)

Als het mislukt dan ben ik tussen 
een zwarte en een vluchtelinge de 
minst verdachte.
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ZOLTA en MICHAEL kijken JONAS bedenkelijk aan. Die lacht 
flauwtjes.

EXT. CARDEALER - DAG

CLOSE-UP: Fragment Youtube of zelf gefilmd: Rode Jaguar F 
type R

MICHAEL, JONAS en ZOLTA staan er (zogezegd bij). Een DEALER 
(28) ziet hen aan de wagen rondhangen en snelt op hen af.

DEALER
Hela! Dat is hier niet het 
autosalon! Hier wat auto’s komen 
aanraken en er foto’s van trekken.

JONAS
In uw foldertje sta je er naast zo 
vijf.

MICHAEL
Waar zijn de andere?

DEALER
Binnen.

ZOLTA
Wat kost zo eentje?

DEALER
(smalend)

Bijna 100.000 Euro.

JONAS
Ik moet ze alle vijf hebben. En het 
is dringend.

De vorige dialoog was met zelfvertrouwen en charisma, maar 
dan...

DEALER
(schiet in lach)

Is dit verborgen camera?

Een moment van teleurstelling op de gezichten, maar ZOLTA 
neemt de verkoper even apart. Ze gaan wat verderop staan.

JONAS
Vrouwen met hun verleiden altijd. 
Met een homo zou het mij wel gelukt 
zijn.
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MICHAEL
Geloof me. Dat is een homo.

JONAS
Wat?

ZOLTA komt terug en ze knipoogt hen toe.

BEELDMONTAGE: van een stuurwiel, rooster, uitlaat en 
snelheidsmeter van een sportwagen (echt of via het internet)

CUT TO:

INT. KANTOOR OCMW - DAG

MICHAEL en ZOLTA lijken druk in de weer. 

JONAS
Ik ben een uurtje weg geweest. Ok, 
Alles gaat goed. Is de rest 
allemaal gelukt. Jan Verheyen? 
Matteo Simoni? Filmcrew?

ZOLTA
Neen.

JONAS
Hoe neen? We hebben vijf peperdure 
wagens maar geen acteur en 
hulpregie? Ik dacht dat ze goed 
was? Mensen kon manipuleren?

ZOLTA
Excuseer?

MICHAEL
Ho, ho, ho. Zo heb ik het niet 
gezegd.

JONAS
Volta, doe je werk voor dat geld! 

ZOLTA
Zolta! En jij bent in een ander 
bureau gaan slapen. Ik heb je horen 
snurken tot hier.

JONAS
Ja, het is mijn droom! Ik moet 
uitgerust zijn. Hoe moeilijk kan 
het zijn om enkele stuntmannen, 
filmmateriaal en zo te boeken? 
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ZOLTA
Op zo korte termijn heel moeilijk. 
Wat een dom idee ook!

JONAS
Dom idee?

ZOLTA
Welke idioot koopt vijf sportwagens 
voor een filmpje?

JONAS
Iemand die zijn droom wil 
waarmaken!

ZOLTA
Een egoïst, ja! Je bent net een 
kind van tien! Het is geen seconde 
in u opgekomen om mensen te helpen.

JONAS
Mensen helpen? Het leven is fucking 
wreed. Het is eten of opgegeten 
worden. En trouwens, ik help u 
toch? Duizend euro zonder er een 
tiet voor te zien.

ZOLTA
Wat weet jij van het echte leven? 
Een verwend kind dat zijn zin niet 
krijgt. Jij kent niets van miserie. 
Mijn familie kent miserie! Idioot!

ZOLTA aarzelt om op te stappen, maar keert zich om. Ook JONAS 
draait zich koppig met gekruiste armen om.

MICHAEL
Rustig, rustig. Jonas, ik weet hoe 
hard je dit allemaal wel wilt. Je 
ziet dit als een unieke kans, maar 
Zolta heeft een punt. Zo simpel is 
het allemaal niet. 

JONAS
Zeg dan tegen haar dat...

MICHAEL
Neen, zo gaan we niet beginnen! Leg 
ons eerst eens uit, hoe je de film 
voor je ziet. Hoe ziet het scenario 
er uit? Wat wil je met die vijf 
sportwagens doen?

JONAS keert zich om en lacht sluw.
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JONAS
Ze allemaal in de prak rijden.

ZOLTA
Je bent echt gestoord.

EXT. TERREIN VOOR LOODS- DAG

MICHAEL, ZOLTA en JONAS bekijken een paal. We gaan er van uit 
dat de wagens wat verderop staan, maar krijgen ze niet te 
zien of andere met een drone vanuit de lucht of...

MICHAEL
Goed en wie moet tegen die paal 
knallen?

JONAS
Fuck! Niet aan gedacht!

ZOLTA
De eerste wil ik wel doen. Maar 
niet die aan 120 kilometer per uur.

JONAS
Bedankt, prinses! Zie dat je geen 
nagel breekt.

ZOLTA steekt haar middenvinger op.

ZOLTA
James Cameron zonder IQ!

JONAS
En dankzij u: zonder materiaal.

JONAS slentert uit beeld.

MICHAEL
Kan het niet op afstandsbediening?

ZOLTA
Al het geld is op. Misschien had 
hij er maar vier moeten kopen?

JONAS komt in beeld met een baksteen. MICHAEL schrikt en 
neemt een beschermende houding aan.

MICHAEL
Wow, wow! Jonas, rustig!
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JONAS
Wat? Neen, we zetten die baksteen 
aan het gaspedaal. Ik zoek nog een 
stok.

MICHAEL
Dat kan wel werken.

JONAS
Neen, dat werkt ook niet. Ze moeten 
tegen verschillende snelheden 
crashen. Ik zal me opofferen.

MICHAEL
Ik zal er ook eentje doen.

JONAS
Voor de laatste crashes zien we nog 
wel. Zit die zwerver daar nog 
misschien?

ZOLTA
Wauw. Je het echt respect voor een 
mensenleven.

JONAS
Hier, film jij dan maar Zolta. Voor 
de zon ondergaat en jij met je 
bezem wegvliegt.

JONAS geeft zijn smartphone en ZOLTA lipt: fuck you!

JONAS (CONT'D)
Dat is geen bom. Wat zit je daarmee 
te draaien?

ZOLTA
Op welke knop moet ik drukken?

JONAS
Wat? Kan je verdomme nog niet 
filmen met dat toestel?

ZOLTA
Ja, sorry. Ik heb een simpeler 
model. Ik ben een vluchteling, 
remember. Niet iemand die zijn poke 
bowls filmt voor Tik Tok.

JONAS
Je hebt niets deftig geregeld! Je 
bent verdorie meer bezig met die 
oorlog.
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ZOLTA
Omdat jullie niets doen! Wat had je 
gedacht? Het spijt me dat ze vast 
zitten en ieder moment kunnen 
sterven. Het spijt mij dat ik tijd 
verspil omdat ik uw fantasie moet 
helpen najagen, Peter Pan. Ik wil 
gewoon...

JONAS
Hier is uw geld en bol het nu af!

JONAS haalt briefjes uit zijn zak en gooit ze. JONAS gaat 
gehurkt neerzitten.

JONAS (CONT'D)
Ik geef het godverdomme op! Niets 
lukt. Ik heb het niet. Ik kan 
niets. En iemand is me al voor 
geweest.

JONAS trekt een pijnlijke grimas, het lijkt alsof hij gaat 
wenen, maar haalt de RODE SCHERF uit zijn broekzak.

JONAS (CONT'D)
Alweer! 

(diepe ademteug)
Zolta, het spijt me van je familie. 
Ik was bevangen door mijn droom.  

ZOLTA
Niet alle dromen komen uit. Maar 
dat is ok. Je kan zo ook gewoon 
gelukkig zijn. Het spijt me van je 
film.

MICHAEL
Weet je wat? We doen de wagens naar 
de garage. Leggen alles uit. Geen 
man overboord.

JONAS
(vastberaden met twinkel 
in de ogen)

Neen, neen. 

MICHAEL
Wat ga je dan doen? 

JONAS
Ik weet iets beter. Zolta, 
vertrekken jij en je broers maar. 
Jullie kunnen meer met die wagens 
doen.
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ZOLTA
Wat? Echt?

JONAS
Jullie kunnen de rebellen te snel 
af zijn en achter de linies racen.

ZOLTA
Wij zijn de rebellen.

MICHAEL
Wacht, hoe mooi dit ook klinkt. Ik 
denk niet dat het een goed idee is.

JONAS
Doe het gewoon. Hier bel hen op... 
Het is de groene knop in het midden 
van het scherm.

ZOLTA geeft hem een knuffel.

JONAS (CONT'D)
Ik ben geen regisseur. Je had 
gelijk.

ZOLTA
Je hebt niet gefaald bij een 
nederlaag. Je bent pas verloren 
wanneer je opgeeft. Nooit opgeven, 
Jonas.

ZOLTA snelt weg. JONAS blijft nog dromerig/teleurgesteld voor 
zich uit kijken. In de verte loeit een sirene. Een AGENT (42) 
komt in beeld gestapt.

AGENT
Ik moet u aanhouden voor diefstal 
en verduistering van geld.

JONAS
Niks van. We hebben met dat geld 
een promotiefilm voor 
verkeersveiligheid gemaakt.

AGENT
Dat zal wel. Voor 500.000 euro?

JONAS haalt zijn smartphone boven en toont een bestaand 
filmpje van rode sportwagens die aan verschillende snelheden 
tegen een paal knallen.

AGENT (CONT'D)
Zoveel geld, in frut vaneen?
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MICHAEL
Da’showbizz. Visionaire cinema!

AGENT
En waar zijn die auto’s allemaal 
heen?

JONAS
Euh, autokerkhof.

AGENT
Nergens een stukje metaal en dat 
moet ik geloven?

JONAS toont de RODE SCHERF van de FERRARI van JEAN ALESI. De 
AGENT kijkt JONAS langdurig aan en besluit hem te geloven. 
Maar in de verte RONKT een OPTREKKENDE MOTOR. Even kijkt de 
AGENT kijkt weer alert op.

JONAS
Neen, da’s een V6 motor. Niks zo 
schoon als een V8 motor die 
optrekt!

JONAS kijkt gelukzalig weg.

EXT. HOEKJE OM - DAG

Een BEKEND REGISSEUR (en ACTEUR) staan met een opgerold 
bundeltje in hun handen.

BEKEND REGISSEUR
Waar blijft die nu?

BEKEND ACTEUR
Da’s echt wel de laatste keer dat 
ik zoiets gratis doe. Het leek me 
een goed idee.

BEKEND REGISSEUR
Een goed idee, blijft normaal 
gezien een goed idee, hé (voornaam)

FADE OUT:
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