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INT. WOONKAMER - AVOND

Op de televisie is een belspelletje bezig; Spellingstrijd.

De gegeven letters zijn k_rstb_m_n.

BELSPEL DAME

(OFF)

Jullie zitten vast allemaal aan de

buis gekluisterd op deze

kerstavond! Dit is het enige woord

van de avond, dus als je er niet

snel bij bent, is het geraden en

ben ik al naar huis toe!

Een jongen (8) kijkt naar de tv. De jongen is een

magnetronmaaltijd aan het eten.

Dan grijpt de jongen naar de telefoon die naast hem ligt en

kijkt naar de tv om het nummer in te toetsen. Naast het

nummer staat "18+". Hij legt de telefoon weer neer.

Cut to:

INT. WOONKAMER - NACHT

De jongen klapt een laptop open en zoekt op de termen ’18+’.

Hij klikt met de muis.

Cut to:

INT. WOONKAMER - NACHT

JONGEN

Spreek ik met Chanelle achttien?

CHANELLE

Hey kanjer, wat kan ik voor je

doen?

Cut to:

INT. WOONKAMER - AVOND

Op TV zien we de belspel dame.

BELSPEL DAME

En ik hoor dat we een beller

hebben. Hallo, hoe heet je?

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

BELLER

Sjaanèl!

BELSPEL DAME

Hoi Chanelle, wat is volgens jou

het antwoord?

CHANELLE

Ehm. Kersbome.

BELSPEL DAME

Ik ben benieuwd, Chanelle. Je hoeft

het alleen nog te spellen!

CHANELLE

Ok. Ka-Ee-Er-Es-Be-Oo...

De jongen zit in de woonkamer met de telefoons tegen elkaar

aangedrukt. Hij haalt de telefoons van elkaar.

JONGEN

KersTbomen! Met een T!

Hij drukt ze weer tegen elkaar aan. Even gebeurt er niks,

dan klinkt er gerommel en een pieptoon klinkt door de

studio.

BELSPEL DAME

Hallo? Het lijkt of Chanelle heeft

opgehangen. Heb ik nog verbinding?

De jongen brengt nu de telefoon naar z’n eigen oor.

JONGEN

Hallo.

BELSPEL DAME

We zijn nog wel verbonden. Met wie

spreek ik nu?

JONGEN

Met mij.

BELSPEL DAME

Sorry, ik kan je niet goed

verstaan. Ben jij wel oud genoeg?

JONGEN

Kom je naar huis?

BELSPEL DAME

Eh. Kun jij het wèl spellen voor

Chanelle?

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

JONGEN

Ka-Ee-Er-Es-Te-Be-Oo-Em-Ee-En.

De spelling wordt gevolgd door de studio, een

overwinningsmuziekje klinkt.

INT. EETKAMER. - NACHT

In het eind van het overwinningsmuziekje vliegt de deur van

de woonkamer open.

De jongen vliegt de belspeldame, zijn moeder, in de armen.

Maak je eigen kerst!
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