LES 1 SCENELIJST 1 t/m 4
1: EXT. DAG - Atletiekbaan
DAVID en NIELS zijn aan het hardlopen. Ze rennen in hetzelfde ritme. Bij de
finish blazen ze uit na het laatste rondje. David hangt tegen het hek en Niels
drinkt uit zijn bidon. Hij geeft ‘m aan David, die ook een slok neemt. David
wil weten of Niels vrijdag Michelle mee uit neemt. Niels zegt dat hij haar nog
gevraagd heeft. Hij is ondertussen benieuwd of het alweer beter gaat tussen
David en zijn vriendin Stella. David twijfelt, hij heeft het gevoel dat ze iets
voor hem achterhoudt. Ze besluiten nog een rondje te gaan rennen.
Titel: UITGESPROKEN
2. EXT. DAG – Voetbalkooi
De vriendengroep van David en Niels is verzameld bij hun vaste hangplek, de
voetbalkooi. Naast Niels en David bestaat de groep uit BAS en zijn vriendin
ANGELA, SOUFIAN en PATRICK. De jongens spelen panna in de kooi.
Degene die de bal door de benen wordt gespeeld, wordt geschopt door de
groep. Niels en David doen fanatiek mee en nemen Patrick te grazen. Uit het
park komen STELLA, de vriendin van David, en TIM aangelopen. David baalt
ervan dat Stella te laat is. Ze zou er al eerder zijn. De groep begint Tim, die
openlijk homo is, meteen te treiteren. Die homo moeten ze niet. Stella zegt er
wat van, maar niemand trekt zich daar wat van aan. Wanneer Tim
uiteindelijk vertrekt, wisselt hij een stiekeme blik uit met Niels. Bas en David
besluiten om Tim een keer te grazen te nemen. Stella gaat er vandoor en
David gaat achter haar aan.
3. EXT. DAG – Panoramaschommel
David komt aangelopen over de heuvel bij de schommels, met uitzicht over
de Vinexwijk waar hij woont. Stella zit daar op een schommel. David wil
weten waarom ze die homo meebracht. Hij zou zelf nooit vrienden kunnen
zijn met een homo. Als Stella oppert dat hij dat misschien al is, verklaart
David haar voor gek. Dan had hij dat echt wel geweten.
4. EXT. DAG – Atletiekbaan
David loopt richting de atletiekbaan. Hij schrikt als hij ziet dat Niels daar
met Tim aan het praten is. David blijft even staan en zorgt dat hij niet gezien
wordt, totdat Tim wegfietst op zijn witte fiets. David wacht even en gaat dan
de baan op. Niels legt uit hij dat hij al was begonnen omdat hij eerder weg
moet straks. Hij neemt een slok van zijn bidon en geeft de fles aan David. Hij
twijfelt en besluit geen slok te nemen. Hij confronteert Niels met Michelle,
maar Niels denkt dat het niks tussen hun gaat worden. Hij gaat alvast van
start met rennen. David kijkt hem na en volgt hem dan.	
  

