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ii.

Address
Phone Number

1

EXT. BOS - DAG

1

Bruce ligt in Johannes zijn armen. Johannes heeft een sneeuw
camouflagepak aan en Bruce ziet eruit als een professionele
Navy Seal die zich aan Rambo gespiegeld heeft.
BRUCE
(dramatisch)
Chef...Black Hawk Down.

*
*
*
*

Bruce wil rechtstaan en voortgaan.
Johannes houdt hem tegen.
JOHANNES
Bruce....ge zijt geraakt
Het is over en out.
Damn...

BRUCE

Een traan rolt over Bruce zijn wangen.
BRUCE (CONT’D)
Chef...zeg tegen de Pol dat...

*

JOHANNES
Ze het hem zelf Bruce.

*

Rotzakken.

BRUCE

*
*

Beat.

*
BRUCE (CONT’D)
Nu is het aan u, chef!

*
*

JOHANNES
Het is te laat, Bruce.
Er is geen tijd genoeg.
Het is voorbij.

*
*

Bruce grijpt onder zijn legerjasje en haalt er een rode vlag
uit en stopt het in Johannes zijn handen.
BRUCE
Raise Hell, chef.
Bruce sluit zijn ogen.
Johannes trekt een vastberaden gezicht.

*
*

2

GENERIEK PATROUILLE LINKEROEVER

2

versie 3.3(24-04-15)GEEL
3

2.

EXT. DIVERSE LOCATIES LINKEROEVER - DAG

3

Shot van Linkeroever gefilmd vanop het dak van de OUDAAN.
RADIOPRESENTATOR MINERVA (V.O.)
En daarom beste luisteraars altijd
eerst even mijnheer de doktoor
raadplegen.
Shot van de luidspreker waaruit Radio Minerva weerklinkt.
Niets dan rust. In de verte WEERKLINKT VOGELGEZANG.
RADIOPRESENTATOR MINERVA (V.O.)
En zo is het bruggetje gemaakt naar
onze helende rubriek: ‘Den apotheek
van de week.’
Shot van de Linkeroeverse Boulevard. Vredigheid alom.
RADIOPRESENTATOR MINERVA (V.O.)
Mijn naam is Prospère, uwe prater
van over het water.
Shot van het Sint-Annastrand. Een explosie van rust.
RADIOPRESENTATOR MINERVA (V.O.)
Vandaag nemen we Lanoxin onder de
loep.
Let op, als u last heeft van
hypertrofische obstructieve
cardiomyopathie dan is Lanoxin
absoluut te vermijden.

*

Shot van het politiekantoor van Linkeroever.
RADIOPRESENTATOR MINERVA
Zometeen het vervolg van de
bijsluiter, maar eerst een liedje
even straf als een grog:
The Witch Doctor van David Seville

*
*

Begintune van ‘the witch doctor’ weerklinkt.
4

INT. KANTOOR COMMISSARIS LINKEROEVER - DAG

4

Johannes staat tegen de muur van zijn kantoor in een sneeuw
camouflage pak.
JOHANNES
(camera)

Hè?
Waar is Johannes?
Tiens, ik zie hem niet, maar ik
hoor hem wel.
Johannes springt weg van de muur.

*
*
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BOE!

3.

JOHANNES (CONT’D)

De grootste glimlach uit Johannes zijn leven verschijnt op
zijn gelaat.
JOHANNES (CONT’D)
Het is paintball-dag vandaag!

*

Johannes draait rond om zijn pak helemaal te tonen.
JOHANNES (CONT’D)
Camouflage. Gisteren gekocht.
299 euro.

*
*

Beat.
JOHANNES (CONT’D)
Dat is geen geld voor
onzichtbaarheid.
Johannes zou op dit moment enkel gecamoufleerd zijn in een
sneeuwlandschap.
Door het venster van zijn kantoor is Liliane te zien die het
keukentje instapt en drie volle pakken franchipannen uit de
kast neemt.
5

INT. KEUKENTJE LINKEROEVER - DAG

5

Liliane staat in het keukentje koffie te zetten. Ze heeft een
trainingsbroek aan, rubberlaarzen en een grote trui.
Ze stopt een franchipane in haar mond.
LILIANE
(camera)
Vandaag heb ik energie nodig.
Op de paintball-dag dan wordt er
een andere Liliane wakker.
Beat.
LILIANE (CONT’D)
Mensen weten dat misschien niet van
mij, maar ik ben zéér competitief
ingesteld.
Zodra dat startsignaal gegeven
wordt gebeurd er iets in mijne kop.
En dat kan ver gaan...
Beat.
Heel ver.

LILIANE (CONT’D)

Liliane haar intense blik maakt duidelijk dat ze het meent.`

*
*
*
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4.

DAVE
Goedemorgen Liliane.
Dave stapt de keuken in. Hij heeft een vijftal dikke truien
over elkaar aan.

*

LILIANE
Wat hebt gij aan?
DAVE
Extra truien ter bescherming.
Beat.
DAVE (CONT’D)
(camera)
Ik ben vorig jaar geraakt door zo’n
verfbolleke en daar heb ik zeven
weken recup voor nodig gehad.
LILIANE
Dave, ge gaat het serieus nemen
vandaag hè?!

*

*

DAVE
Natuurlijk.
LILIANE
Ik meen het!
Dat is nu al elk jaar dat ge ons de
overwinning kost met uwe
schrikkerige zever.
DAVE
Sorry Liliane.
Pol stapt de keuken in. Hij heeft een kaki broek aan,
legerbottinnen en een groene gecamoufleerde trui. Hij heeft
een nekverband om en een pleister over zijn neus.

*
*

Pol neemt een koffie.
DAVE (CONT’D)
Goedemorgen Pol.
Pol zwijgt.
DAVE (CONT’D)
Ge ziet er al veel beter uit.

Hm.

POL
(chagrijnig)

Pol ziet door het raam van Johannes zn kantoor Johannes
zitten.

*
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5.

Ze hebben even een starende show-off die Johannes lichtelijk
ongemakkelijk maakt.
Pol stapt dan weg uit de keuken naar zijn bureau.
7

EXT. PARKING LINKEROEVER - DAG

7

Bruce is zich lichamelijk aan het opwarmen op de parking in
een volledig uit de kluiten gewassen professionele legertenue.

*
*

Op zijn rug hangt zijn eigen persoonlijke paintball-geweer
met scope en silencer erop bevestigd.
Hij is volledig in groene warpaint geverfd.
Het is duidelijk dat dit een zeer belangrijke dag voor hem
is.
Saskia stapt uit haar auto. Ze heeft gewoon haar
politieuniform aan.
Ze staart verbaasd naar Bruce die aan het sprinten is.
SASKIA
(camera)
Wat is die aan’t doen?
Ze stapt het politiekantoor in.
8

INT. BUREAUS POLITIEKANTOOR LINKEROEVER - DAG

8

Saskia staat met een flabbergasted gezicht in het bureau.
Liliane, Dave en Pol zitten er ook bij.
SASKIA
(verbaasd)
Wat? Pijnbal?
Wat is dat voor iets?
LILIANE
Dat is op leven en dood.
SASKIA
En dat is vandaag?
POL
Natuurlijk is dat vandaag.
SASKIA
Ik weet van niks.
Beat.

*
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6.

SASKIA (CONT’D)
En ik haat balsporten.
DAVE
Saskiatje, denk gewoon Olympisch!
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Pol neemt Dave bij zijn kraag.
POL
Niks is belangrijker dan winnen.
Verstaat ge mij?
DAVE
(angstig)
Ok ok...
POL
Wat is er belangrijker dan winnen?
Niks.
Exact.

DAVE
POL

Pol laat Dave los.
Bruce stapt de bureaus binnen.
BRUCE
I love the smell of paintball in
the morning.
SASKIA
Wat hebt gij eigenlijk op uw
gezicht?
BRUCE
Camouflage, Saskia.
Kom ik zal het bij u ook doen.
SASKIA
Niks van, ik gebruik al sinds mij
zevende dezelfde maquillage en dat
ga ik nu niet veranderen.
BRUCE
Hoe beter de camouflage hoe groter
de kans op overwinning.
Johannes stapt vrolijk zijn kantoor uit in zijn sneeuw
camouflage pak.
JOHANNES
Team...briefing!

*
*
*
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9

7.

INT. BRIEFINGROOM POLITIEKANTOOR LINKEROEVER - DAG

9

Johannes staat vooraan. Hij gaat even tegen de muur staan.
JOHANNES
Hè?
Waar is Johannes?
POL
Te dicht in mijn buurt.
JOHANNES
Uhm goed.
Team...Timecheck.
Iedereen kijkt op zijn horloge.
JOHANNES (CONT’D)
Weet ge what the time is?
Johannes doet met groot gevoel voor pathetiek zijn horloge
uit.
JOHANNES (CONT’D)
Today...there is no time.
The time is now!
Johannes laat ruimte voor een geëmotioneerde stilte.
JOHANNES (CONT’D)
Paintball-dag...de belangrijkste
dag van het jaar.
De korpsen van ‘stad’, ‘Mortsel’,
‘Deurne’, ‘Berchem’, ‘Kiel’ en
‘Zwijndrecht’ tegen elkaar.

*
*
*
*
*
*
*

Beat.
JOHANNES (CONT’D)
OK Tactiek.
We werken met teams van twee!
Dave en Liliane.

*

LILIANE
Allé toch niet met Dave!

*

DAVE
Sorry Liliane.
JOHANNES
Sorry Liliane.
Bruce en ik.
BRUCE
Onmogelijk chef.
Waarom?

JOHANNES
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8.

BRUCE
Tijdens paintball ben ik een lone
wolf.
Beat.
BRUCE (CONT’D)
Als er iemand bij mij staat dan
heeft mijn camouflage geen zin, hè.

*
*

JOHANNES
Goed gedacht Bruce, dat geldt dan
natuurlijk ook voor mij.
Ok...Bruce en ik zijn de lonely
wolven.
En dan Pol en Saskia samen.

*
*
*

POL
(tegen Saskia)
Bij zijt ge veilig, kinneke.

*

JOHANNES
Team...let’s GO GO GO!!!
Iedereen veert recht en loopt de briefing uit.
10

EXT. MEETING GROUND WEILAND/BOS - DAG

10

Patrouille Linkeroever staat temidden van een vijftal groepen
van zes agenten van verschillende Antwerpse districten. Alle
teams hebben een training aan en een gekleurd lintje rond hun
arm om aan te geven tot welke team ze behoren. Enkel team
Linkeroever heeft andere kleding aan. Saskia heeft
ondertussen een overall aangetrokken.

*
*
*
*
*

Een ORGANISATOR(45), in paintbal-uniform, begint aan zijn
uitleg.

*
*

ORGANISATOR
Ok mannen...
SASKIA
(onderbreekt)
En vrouwen!
ORGANISATOR
Uhm ja, uiteraard.
SASKIA
Feminisme voor iedereen...ook voor
vrouwen.
Saskia kijkt tevreden rond omdat ze toch een belangrijk
moment voor het feminisme heeft verwezenlijkt.

versie 3.3(24-04-15)GEEL

9.

ORGANISATOR
Goed, Capture the flag.
Ge wint een ronde door binnen de
tijd de vlag van de tegenstander
naar uw eigen kamp te brengen of
door met zoveel mogelijk man te
blijven leven. En de laatste ronde
is de finale tussen de beste twee
korpsen.
Duidelijk?
SASKIA
Ja 1 klein vraagske...wat betekent
capture?

*

ORGANISATOR
Bemachtigen.
Dank u.

SASKIA

Beat.
SASKIA (CONT’D)
En flag is vlag?
Ja.

ORGANISATOR

SASKIA
Is dat Engels?
Euhm ja.
Duidelijk.

ORGANISATOR
SASKIA

Beat.
SASKIA (CONT’D)
Capture ook zeker?
Uhm ja.

ORGANISATOR

SASKIA
En ‘the’ is ‘de’.
Dus...’bemachtig de vlag!’
Helder.
Goed.
Klaar?

ORGANISATOR

*
*
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10.

SASKIA
Zou u nog eens 1 keer snel de
regels kunnen uitleggen dan weten
we allemaal waar we aan toe zijn.
11

EXT. MEETING GROUND WEILAND/BOS - DAG

*
*

11

Team Patrouille Linkeroever en team Merksem staan klaar.
ORGANISATOR
(naar Merksem)
Jullie kamp is op het weiland links
van het bos.
(naar Patrouille)
Jullie hebben die rechts van het
bos.
Als jullie dit geluid eenmaal
horen...

*
*

De organisator blaast éénmaal op een GASTOETER.

*

ORGANISATOR (CONT’D)
Dat is het begin van de game.
En horen jullie het tweemaal...

*
*
*

De organisator blaast tweemaal op zijn GASTOETER.

*

ORGANISATOR (CONT’D)
Dat is het einde van de game.
(naar Saskia)
Game is engels voor spel.
Merci.

*
*

SASKIA

Beat.
SASKIA (CONT’D)
Dat is Frans voor bedankt.
12

EXT. WEILAND RAND BOS KAMP LINKEROEVER - DAG

12

In beeld verschijnt ‘GAME 1’
Team Linkeroever zit bij hun kamp.
In de verte klinkt het signaal van de GASTOETER éénmaal.
POL
Ja, we zijn vertrokken.
Johannes en Bruce rennen apart het bos in. Liliane en Dave
samen, maar Dave kan Liliane amper bijhouden.
Pol en Saskia blijven achter in hun kamp.

*
*
*
*
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11.

SASKIA
En wat moeten wij hier nu doen?

*

POL
Het kamp bewaken en ervoor zorgen
dat niemand onze vlag steelt.
SASKIA
Amai daar valt ook geen eer aan te
behalen.
POL
Saskiatje, kampbewaker is de meest
eervolle en belangrijkste taak die
er is.
13

EXT. BOS - DAG

*
*

13

Rustig bos.
In de verte weerklinkt GESCHREEUW van mensen.
Dan klinkt plots, vanuit een boom, de stem van Bruce.

*

BRUCE
(fluisterend doch kordaat)
Mannen kunnen jullie weggaan met
jullie camera, want jullie verraden
met positie.

*

Beat.
BRUCE (CONT’D)
Lone wolf is lone wolf.
14

EXT. BOS - DAG

14

Johannes stapt door het bos.
Hij kan onmogelijk meer opvallen in zijn sneeuw camouflage.
Vanonder zijn masker klinkt zijn stem vrolijk.
JOHANNES
(masker)
Dit is het spannendste dat ik ooit
gedaan heb.
Beetje zenuwen ook wel.
Gezonde zenuwen!
Pure concentratie...belangrijk als
leider!
Heerlijk.
Fantastische dag.
Dan wordt hij geraakt door een verfkogeltje.
Hij valt neer op de grond en kermt van de pijn.

*
*

*
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12.

JOHANNES (CONT’D)
GerAAAAHkt...
Aaah wat is me dat?
Aaaaaah ooooh dat doet pijn.
Hij rukt zijn masker af.
Zijn gezicht is een een felle pijnscheut vertrokken
JOHANNES (CONT’D)
Aaaaah...het voelt alsof iemand een
mes in me...geschoten heeft.
15

EXT. BOS - DAG

15

Liliane en Dave sluipen op zo’n tien meter van elkaar door
het bos.
Ze proberen zo stil mogelijk te zijn. Dave stapt echter af en
toe op een KRAKENDE TAK.
LILIANE
(masker)
Dave sssst!
Liliane schiet EEN TEGENSTANDER neer. Ze is meer gefocust dan
ooit tevoren.
Geraakt!

*

TEGENSTANDER (O.C.)

Liliane en Dave stappen verder.

*

Dan stapt Dave per ongeluk weer op een KRAKENDE tak.

*

Hierdoor is Dave hoorbaar en vanuit de verte wordt er op hem
geschoten en hij wordt geraakt.

*
*

DAVE
( vanonder zn masker)
Liliane ik ben geraakt.

*

LILIANE
(vanonder haar masker)
Godverdomme Dave...
Liliane schiet op de tegenstaander die Dave geraakt heeft.
Geraakt.

TEGENSTANDER (O.C.)

LILIANE
(masker)
Prutser, we zijn 5 minuten bezig.
Kom, verder doen.
Dave doet zijn masker af.

*
*
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13.

DAVE
Maar ik ben geraakt.
Dave wijst naar de verfvlek op zijn trui.
Liliane doet haar masker af. Ze is duidelijk geïrriteerd op
Dave.
LILIANE
Trek die bovenste trui uit.

*

DAVE
Maar dat is valsspelen.
DAVE!!!
Ok ok.

LILIANE
DAVE

Dave doet zijn bovenste trui met de verfvlek uit en gooit
zijn bespatte trui weg. Ze stappen verder.
16

EXT. KAMP LINKEROEVER BOS - DAG

*
*
16

Pol en Saskia zijn het kamp aan het bewaken.

*

Pol is geconcentreerd naar de bosrand aan het staren, zijn
geweer in de aanslag.
Saskia is met haar gsm aan het spelen. Ze verveelt zich dood.
SASKIA
(zucht)
Amai, als de oorlog in het echt ook
zo saai was dan begrijp ik waarom
we er maar twee gehad hebben.
17

EXT. BOS - DAG

17

De camera zoomt vanop een afstand in op Bruce die nog steeds
in de boom zit.
Door middel van zijn zender is hij te horen.
BRUCE (V.O.)
Aha daar zitten jullie...
Bruce schiet.
BRUCE
Hehe...één voor één maakt Bruce
ze...
Dan weerklinkt een LUID GEKRAAK van een tak.

*

versie 3.2(10-04-15)blauw

Oh shit

14.

BRUCE (CONT’D)

De Bruce valt uit de boom.
De cameraman kom ernaar toe gelopen en treft Bruce kreunend
op de grond aan.
BRUCE (CONT’D)
(kreunt)
Mmmmm, ik heb mijne milt gebarsten
denk ik.
Iemand van team Merksem verschijnt en raakt Bruce.
Fuck.
18

BRUCE (CONT’D)

EXT. BOS - DAG

18

Liliane en Dave stappen door het bos.
Dave trapt weer op een KRAKENDE tak en wordt weer geraakt.
Hij valt neer.
LILIANE
(masker)
Dave godverdomme.
Liliane schiet de tegenstander neer.
Dave strompelt recht en doet weer een trui uit.
Hij komt erachter dat hij nu nog maar één trui heeft. Dave is
zo bang om op een tak te trappen dat hij super gefixeerd naar
de grond staart om al zijn stappen zorgvuldig te plaatsen.
Hierdoor loopt hij echter met zn kop tegen een dikke tak.

Auw!

DAVE
(luid,masker)

LILIANE
(masker)
Ssst!
Dave wordt geraakt. Aangezien Dave aan zn laatste trui toe is
doet het pijn
DAVE
(masker)
Aaaaaah.
(roept luid)
GERAAKT
Dave doet zijn masker af.
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15.

LILIANE
(masker)
Dave, wat doet ge nu?
DAVE
Ik heb geen extra truien meer
liliane.
LILIANE
(kwaad)
Dan speelt ge in uw t-shirt!!
EEN MERKSEM-TEGENSTANDER duikt op vanachter een boom en raakt
Liliane.
Liliane rukt haar masker af en smijt het kwaad tegen de
grond.
LILIANE (CONT’D)
Godverdomme Dave!
Beat.
LILIANE (CONT’D)
(roept)
Geraakt!
DAVE
Sorry Liliane.
19

EXT. WEILAND KAMP LINKEROEVER - DAG

19

Pol ligt op de grond de bosrand in de gaten te houden.
Saskia is zich nog steeds stierlijk aan het vervelen.

*

SASKIA
(blaast)
En dit doen jullie dus elk jaar?

*
*

Ja.

POL
(masker)

SASKIA
Zeg...kan niet iemand anders hier
in mijn plaats zitten, dat ik ook
kan meespelen. Den Dave of Johannes
ofzo...
POL
(masker)
Johannes komt mijn kamp niet in.
Ok ok.

SASKIA
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16.

Stilte.
SASKIA (CONT’D)
Amai, dat mag hier stillekesaan wel
es gaan beginnen.

*

De GASTOETER klinkt tweemaal.
ORGANISATOR
(megafoon)
GAME OVER.

*

Pol zet zn masker af.
SASKIA
(verontwaardigt)

Hoe?
Dat was het al of wat?
ORGANISATOR
(megafoon)
Winnaar van deze ronde, op aantal
levenden...Merksem.

*

Er weerklinkt GEJOEL van team Merksem.
Miljaar.
20

POL

EXT. MEETING GROUND WEILAND/BOS - DAG

20

‘GAME 2’
Team linkeroever zit samen met drie andere teams te wachten.
Op de achtergrond zijn team Antwerpen centrum en team Mortsel
aan het paintballen.
De sfeer bij team Linkeroever is beneden alle peil.
POL
We gaan hier weer afgaan als een
gieter.
LILIANE
Ja...probeer maar eens te winnen
met Theoke Trauma in uw team.
Ze wijst naar Dave.
Dave is zijn verfwonde aan het insmeren met brandzalf.
DAVE
Ik doe echt wel mn best Liliane.
SASKIA
Ik wil gewoon ook eens wat actie.

versie 3.3(24-04-15)GEEL

17.

JOHANNES
Geloof me, Saskia, het is
gevaarlijker dan ge denkt.
Johannes heeft nog steeds last van de inslag van het
verfbolletje tegen hem.

*
*

BRUCE
Alles is nog mogelijk mannen.
We moeten gewoon zeker de volgende
ronde winnen.
21

EXT. WEILAND KAMP LINKEROEVER - DAG

*

21

‘GAME 3’
Team Linkeroever zit weer klaar.
BRUCE
(tegen de cameraploeg)
En onthoud....afstand houden!
Lone wolf!

*
*

De GASTOETER klinkt éénmaal.
GOGOGO

*

POL

Saskia ploft neer, geïrriteerd.
Bruce en Johannes rennen weg.
Liliane en Dave zetten twee stappen en dan schiet Liliane
Dave neer.
Dave kermt van de pijn.
POL (CONT’D)
Liliane..wat doet gij nu?

*

LILIANE
Ik heb net onze winstkansen
verdubbeld.
Liliane zet haar masker op en loopt weg.

*

DAVE
(teleurgesteld, roept)
GERAAKT.
22

EXT.

BOS - DAG

22

Een struik is in beeld. In de struik is zeer duidelijk iemand
te zien in een snowcammo-pak. Het is Johannes.

*
*
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18.

JOHANNES
(camera, fluisterend)
Kennen jullie dat verhaal van die
Japanners die zich in de tweede
wereldoorlog verstopt hadden op een
eiland.
En die vijftig jaar later nog
steeds verstopt zaten op dat eiland
omdat ze dachten dat de oorlog nog
steeds bezig was.
Ik heb altijd een raar soort
respect gehad voor die mannen. Het
zijn zij die zich verstoppen die
het het verst schoppen!
Beat.
JOHANNES (CONT’D)
En als ik heel eerlijk ben...dat
kogeltje deed verschrikkelijk veel
zeer.
23

EXT. WEILAND ANDERE TEAM - DAG

23

Vanop een afstand neemt de camera Bruce in beeld die de
bosrand uitgeslopen komt. Hij beweegt zeer traag en gracieus.
Hij is te horen via zijn zender.

*
*

En net op het moment dat hij de vlag wil pakken. Springen
DRIE TEGENSTANDERS recht en richten hun paintballgeweer op
hem.
Bruce denkt geen seconde na. Neemt zijn eigen paintballgeweer
en schiet zichzelf neer.
BRUCE (V.O.)
Zelf Geraakt!
Beat.
BRUCE (V.O.)
Ik laat de eer liever aan mn eigen.

*
*

Beat.
Fuck!

BRUCE (V.O.)

*

Dan komt plots de combi van Linkeroever met een helse vaart
het weiland opgereden. De combi ramt zichzelf in het kamp en
rijdt ei zo na een tegenstander omver. Liliane zwiert de deur
open. Schiet de drie stomverbaasde tegenstanders neer, steelt
de vlag, stapt terug in en rijdt weg;
BRUCE (V.O.)
GAAN LILIANE!!!

*
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19.

EXT. WEILAND KAMP LINKEROEVER - DAG

24

Saskia is met de loop van haar pistool tekeningen aan het
maken in de grond.
Pol is geconcentreerd op de uitkijk.
In de verte zien ze plots de combi tegen een boom knallen.
Liliane komt eruit gelopen met de vlag in haar handen. Ze
trekt de sprint van haar leven.
Ze bereikt het kamp.
Ze zijgt in elkaar happend naar adem.
De GASTOETER WEERKLINKT TWEEMAAL.
ORGANISATOR
(megafoon)
GAME OVER
Winnaar deze ronde...Linkeroever!

*
*

Pol en Liliane zijn zeer blij. Saskia kan het allemaal niet
zoveel meer schelen.
25

EXT. WEILAND KAMP LINKEROEVER - DAG
‘GAME 5...FINAL GAME’

25
*

Team Linkeroever zit wederom klaar.
POL
Het is zover...we hebben het
gehaald.
Dankzij Liliane in game twee en
Bruce in game vier.
Bruce heeft twee bebloede watten in zijn neus en zijn
onderarm is ingetaped.
BRUCE
Amai ik was straf in GAME 4...ik
kan niet wachten om dat op tv te
zien.
POL
De finale...alles of niks.
SASKIA
(geïrriteerd)
Ik zit al de hele dag te niksen.
JOHANNES
Team ik stel voor dat we...

*
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POL
(onderbreekt)
We hebben de vorige twee rondes ook
zonder u gewonnen, we hebben uw
voorstellen niet nodig.

*

LILIANE
Ik heb wel onze combi in prak
gereden, dus die kunnen we niet
meer gebruiken.
Beat.
Dju toch.

LILIANE (CONT’D)

DAVE
Liliane...geloof me, ik kan een
bijdrage leveren.
Dave...

LILIANE

DAVE
(onderbreekt)
Vertrouw me Liliane.
LILIANE
Ok.
Maar weet, het is de finale...dus
ik ga een versnelling hoger
schakelen.
De GASTOETER weerklinkt EENMAAL.
Gaan.

POL

*

Iedereen loopt weg. Saskia ploft verveeld neer.
26

EXT. BOS - DAG

26

Struik Johannes.
JOHANNES
(camera)
Never change a winning struikske.
27

EXT. BOS - DAG

27

In de verte is een agent van rechteroever te zien die aan het
mikken is op iemand.
In alle stilte verschijnt Liliane achter hem en slaat hem
hard met de kolf van haar paintballpistool in zijn nek de man
valt flauw.

*
*
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Liliane stapt weg. Dave stapt achter haar aan.
28

EXT. FLIKKENFESTIJN BOS - DAG

28

Bruce staat in het bos. Hij heeft allemaal takken rond hem
gebonden en is enthousiast aan het praten, maar hij is niet
verstaanbaar. Hij ziet eruit alsof hij enkel aan het lippen
is.

*
*
*
*

De cameraman en geluidsman komen dichterbij. Uiteindelijk is
Bruce verstaanbaar dankzij de geluidsperche.

*
*

BRUCE
Mannen weg WEG!!...ik heb hun vlag,
ik sta op het punt om dat spel hier
voor ons te winnen. WEG!!

*

GELUIDSMAN
Uw zender is kapot.

*
*

*

Uit Bruce zijn broek hangt een kapotte zender.

*

BRUCE
Godverdomme meent ge dat nu?
Ja, ik ben daarjuist moeten
wegduiken toen ik hun vlag aan het
stelen was. Ik dacht dat dat mn
startbeentje was dat ik hoorde
breken.
29

EXT. BOS - DAG

*
*
*
*
*
*
*
29

Bruce sluipt door het bos, maar omdat zijn zender kapot is,
moet een geluidsman met zijn perche hem van zeer dichtbij
volgen.

*
*
*

Hij valt gigantisch hard op.
BRUCE
(tegen de ploeg.)
Allé mannen.
30

EXT. WEILAND KAMP LINKEROEVER - DAG
Pol is aan het schieten op EEN TEGENSTANDER die een aanval
doen op het kamp.
TEGENSTANDER
(roept)
Geraakt.
Pol schiet nog eens.

*

30
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TEGENSTANDER (O.C.) (CONT’D)
(roept)
Geraakt!
Pol schiet nog eens.
TEGENSTANDER (O.C.) (CONT’D)
(roept)
Jaaaaa Geraakt!
POL
Den die had een kleurke...dat zijn
twee punten in mijnen boek.
Beat.
POL (CONT’D)
Ziet ge nu wel dat dat hier niet
saai is, Saskia!
Pol draait zich om.
Saskia?

POL (CONT’D)

Saskia is verdwenen.
31

EXT. BOS - DAG

31

Saskia is door het bos aan het wandelen.
SASKIA
(camera)
Ik ben niet van plan om daar de
hele dag te zitten niksen hè.
Ik wil ook wel een beetje actie
zien hè zeg!
Dan duikt ze weg en zet snel haar masker op.
SASKIA (CONT’D)
(masker)
Ik heb ene gezien...hij zit in een
struik.
Ze draait zich om en wil schieten maar haar wapen doet niets
omdat er zand vast zit in haar loop.
Ze begint ermee te rammelen. Dan wil ze checken of er iets
vast zit in haar loop en ze schiet zichzelf in het
gezicht/masker
Saskia schreeuwt!
SASKIA (CONT’D)
KLOTESPEL!!

*
*
*
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Vanuit de struik klinkt de stem van Johannes.
Saskia?
32

*

JOHANNES

EXT. BOS - DAG

32

Dave en Liliane stappen door het bos.
Dan verschijnt iemand achter hun en die schiet Dave en
Liliane in de rug.
Geraakt!

DAVE

Liliane wordt woedend.
LILIANE
Godverdomme!!!
Ze grijpt de agent vast duwt haar wapen onder zijn masker en
begint al SCHREEUWEND te schieten. De verf spuit uit de
zijkant van de man zijn masker.

*

Dan zet Liliane zich op haar knieen en steekt haar wapen in
de lucht alsof ze zich eindelijk overgeeft aan de vijand.
LILIANE (CONT’D)
(roept)
Liliane...out.
De TEGENSTANDER ligt te KERMEN van de pijn.
33

EXT. BOS - DAG

33

Struikje.

*

GESCHREEUW VAN BRUCE weerklinkt.

*

Het hoofd van Johannes duikt op vanuit de struik. Hij ziet
Bruce die komt aangelopen. Een cameraploeg volgt Bruce op de
voet.

*
*
*

Rode spetters spatten van Bruce zijn rug.

*

Bruce valt op zijn knieën zoals sergeant Elias in Platoon.

*

Johannes schiet Bruce zijn belagers neer

*

TEGENSTANDER

*
*

TEGENSTANDER 2

*
*

Johannes neemt Bruce in zijn armen.

*

Geraakt!
Geraakt!
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JOHANNES
BRUCE...NEE!

*
*

BRUCE
(dramatisch)
Chef...Black Hawk Down.

*
*
*

Bruce wil rechtstaan en voortgaan.

*

Johannes houdt hem tegen.

*

JOHANNES
Bruce....ge zijt geraakt
Het is over en out.
Damn...

BRUCE

Een traan rolt over Bruce zijn wangen.

*
*
*
*
*
*

BRUCE (CONT’D)
Chef...zeg tegen de Pol dat...

*
*

JOHANNES
Zeg het hem zelf, Bruce.

*
*

Rotzakken.

BRUCE

*
*

Bruce kijkt naar de geluidsman en cameraman.

*

BRUCE (CONT’D)
Nu is het aan u, chef!

*
*

JOHANNES
Het is te laat, Bruce.
Er is geen tijd genoeg.
Het is voorbij.

*
*
*
*

Bruce grijpt onder zijn legerjasje en haalt er een rode vlag
uit en stopt het in Johannes zijn handen.
BRUCE
Raise Hell, chef.

*
*
*
*

Bruce sluit zijn ogen.

*

Johannes trekt een vastberaden gezicht.

*

Hij grijpt de vlag stevig vast en loopt weg.

*

Bruce staat recht en wandelt naar het basecamp.

*
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EXT. KAMP LINKEROEVER FLIKKENFESTIJN BOS - DAG

34

*

Pol zit zenuwachtig rond te kijken in het kamp. Vanuit de
bosrand ziet hij Johannes aangelopen komen met een vlag in
zijn hand.
POL
(verbaasd)
Het is niet waar.

*

Tegenstanders komen de bosrand uitgelopen in achtervolging
van Johannes.

*
*

Pol rent naar Johannes toe.

*

Tussen de bosrand en hun kamp in komen ze elkaar tegen.
Johannes duwt de vlag in Pol zijn handen.
JOHANNES
Gebruik mij als schild Pol.

*

Johannes vliegt hem dan om de nek en slaat zijn benen om
Pol’s middel als een aapje.
Alles gaat in slow-motion.
Pol stapt achterwaart met Johannes als leven bodyschild. De
ene na de andere kogelinslag raakt Johannes zijn rug. Ze
schreeuwen het heroisch uit.

*

Uiteindelijk vallen ze beiden in hun kamp.
Pol steekt de vlag in de lucht.
DE GASTOETER KLINKT TWEEMAAL.
ORGANISATOR
(megafoon)
GAME OVER!
De eindwinnaar...LINKEROEVER!

*

Dave, Liliane, Bruce en Saskia komen extatisch aangelopen.
Ze vallen elkaar als één groep, één team in de armen.
Pol tilt Johannes in de lucht.
POL
DIT IS ONZE CHEF!
Beat.
POL (CONT’D)
MIJNE CHEF!
Johannes beleeft het gelukkigste moment van zijn hele leven.

*
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INT. KANTOOR JOHANNES LINKEROEVER - DAG

26.
35

Johannes zit op zijn bureau.
JOHANNES
Ja...gediskwalificeerd.
Beat.
JOHANNES (CONT’D)
Blijkbaar had Liliane onsportief
gedrag getoond.
Snelle korte montage van al Liliane haar onsportief gedrag.
JOHANNES (CONT’D)
Discutabel.
We zijn er als team sterker dan
ooit uitgekomen.
En dat is de ware overwinning.
Pol en ik...eindelijk samen.
Daar kan geen paintball-winst
tegenop.
Beat.
JOHANNES (CONT’D)
En zo werd Patrouille linkeroever,
uiteindelijk toch 1 hecht team!
Beat.
JOHANNES (CONT’D)
Einde seizoen!!!
Applaus én een televisiester.
VOLGENDE WEEK IN PATROUILLE LINKEROEVER:
EINDE AFLEVERING 9

*

27.

