
Wanneer 
opname:

Tijd Wat Wie Plaats Wat willen we 
hiermee zeggen:

Atributen: Geluid 1 Geluid 2 Scene tempo Aantal sec.

SHOT 1 4 sept. In het Toen [begin 
1900]

Hij leest een boek 
over het bouwen 
van molens rond de 
eeuwwisseling…

Jonge Visser 1 Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Dat hij grote 
interesse heeft in 
molens

Oud boek over 
molens, oude kledij

Kerkklok en zee

SHOT 1,1 4 sept. Boek over het 
mechaniek van een 
molen…Omslag 
van boek met 
daarop het jaartal 
van dat moment…

Jonge Visser 1 Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Dat we in het jaar 
rond de 
eeuwwisseling zijn

Oud boek over 
molens, oude kledij

Kerkklok en zee Rustig

SHOT 1,2 4 sept. Jongen ligt op zijn 
rug met een 
grassprietje in 
mond te lezen. Hij 
draait zich om en 
legt het boek op de 
zeedijk en leest 
aandachtig…maar 
dan…

Jonge Visser 1 Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

“Dit is wat de jongen 
heel graag wenst!”

Oud boek over 
molens, oude kledij, 
grassprietjes

Kerkklok en zee Rustig

SHOT 1,3 4 sept. hand aan zijn oor 
plotseling, zijn 
vader grijpt hem bij 
zijn oor.

Jonge visser 1 + 
vader

Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Strenge opvoeding Klompen die aan 
komen lopen

Kerkklok en zee - 
Aaauwww schrik…

Gehaast

4 sept. Het boek valt op de 
dijk vlakbij het 
klotsende water…

Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

…jongen heeft niets 
te willen

Oud boek Geluid van klompen 
en jammeren

SHOT 1,4 26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

We zien nu alleen 
de oude schoenen/
klompen in beeld. 
Die van de jongen 
en van de vader…
De jongen 
strompelt en 
struikelt. Broer op 
de achtergrond 
(netten boeten?)

Jonge visser 1 + 
vader + broer

Scheepswerf de 
Hoop - Oude 
klinkers of steiger

Haast, hij moet de 
plicht vervullen

Klompen vader en 
zoon en broer, oude 
kleding, netten, 

Klompen - Neeeh 
neeeeh neeeeh

Gehaast

SHOT 1,5 Donderdag    
2 sept.

Klompen op een 
groot LCD scherm 
in een huiskamer

In een woonkamer 
met een enorm lcd 
scherm. Er hangen 
aan de muur een 
aantal oude foto’s 
van schepen en van 
opa/omas…er staat 
een flesje als 
decorstuk

Overgang naar een 
andere tijd

LCD scherm Klompen Gehaast

SHOT 2 Donderdag    
2 sept.

In het nu! We zien de 
achterkant van een 
bank waarop een 
jongen tv zit te 
kijken…

Jongen 2 en stem 
van moeder

,, Een wereld waarin 
kinderen iets 
verwender zijn dan 
vroeger…

Bank, Lcd scherm “Ja is goed hoor, 
pak maar uit de 
kast” zegt moeder in 
de achtergrond

Rustig

SHOT 2,1 Donderdag    
2 sept.

Broer/zus ploft 
naast hem met een 
krakend zak chips 
en gaat zappen… 

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Typerend voor deze 
tijd…

Bank, Lcd scherm, 
zak chips (of 
vissnacks)

“Die ouwe meuk” - 
pingelend Whatsapp 
geluid continu…

Rustig

SHOT 2,2 Donderdag    
2 sept.

De jongen krabt 
aan zijn haar staat 
op en loopt naar de 
tafel waarop een 
laptop staat…hij 
gaat zitten

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Irritatie, hij wil het 
anders

Tafeltje met laptop Zucht Iets meer gehaast

SHOT 2,3 Donderdag    
2 sept.

Hij staart omhoog Jongen 2 met 
broer/zus

,, Hij droomt weg naar 
een andere wereld…

Tafeltje met laptop Inkomend 
zeegeluid

Achtergrond: Tv 
geluid, whatsapp 
geluid etc…

Rustig

SHOT 2,4 Donderdag    
2 sept.

Je ziet een oude 
foto of schilderij 
met daarop een jol 
vissen…

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Wegdromen naar 
een andere tijd

Tafeltje met laptop, 
foto van een opa, 
etc., flesje met kurk

Klotsend water Achtergrond: Tv 
geluid, whatsapp 
geluid etc…

Rustig

SHOT 2,5 Donderdag    
2 sept.

Je ziet zijn gezicht 
peinzend in full-
frame, hij draait 
zich een keer om 
om te kijken naar 
zijn broer op de 
bank

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Hij krijgt nog even 
bevestigd dat hij 
een buitenbeentje 
is…

Tafeltje met laptop, 
foto van een opa, 
etc., flesje met kurk

Achtergrond: Tv 
geluid, whatsapp 
geluid etc…

Rustig

SHOT 2,6 Donderdag    
2 sept.

Je ziet hem een 
brief schrijven in het 
beeldscherm….cur
sor etc. Hij schrijft 
een wens

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Hij schrijft eigentijds 
en droomt van het 
toen

Tafeltje met laptop Computer tikken Achtergrond: Tv 
geluid, whatsapp 
geluid etc…

Rustig

SHOT 2,6 Donderdag    
2 sept.

Hij loopt van tafel 
en pakt de fles

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Eigentijds geluid Tafeltje met laptop 
en printer

Printergeluid Achtergrond: Tv 
geluid, whatsapp 
geluid etc…

Gehaast

SHOT 2,7 Donderdag    
2 sept.

Hij rolt het printje 
op en doet de kurk 
van de lege fles…

Jongen 2 met 
broer/zus

,, Van eigentijds naar 
iets analoogs

Printje, flesje met 
kruk

Gehaast

SHOT 3 Al gefilmd In het Toen [begin 
1900]

Oude windmolen in 
beeld die draait 
volop in beeld..

Terug met de wind 
in de oude tijd

Plop

SHOT 3,1 4 sept. Het water klots 
langs de boot

IJsselmeer Er gaat tijd voorbij… Jol Zee geluid Rustig

SHOT 3,2 4 sept. De netten worden 
binnen gehaald en 
je ziet klompen in 
beeld

Jonge visser 1 + 
vader + broer

IJsselmeer Hard werken Netten, oude kledij, 
klompen, 
gevlochten mand

Zee geluid Rustig

SHOT 3,3 4 sept. Het gezicht van de 
jongen valt op iets 
in het net…

Jonge visser 1 + 
vader + broer

IJsselmeer …een kans om te 
ontsnappen aan de 
situatie?

Netten, oude kledij, 
klompen, 
gevlochten mand, 
flesje met printje en 
kurk

Zee geluid Onrustig

SHOT 3,4 4 sept. Hij grijpt snel het 
voorwerp uit het net 
en steekt het in zijn 
binnenzak

Jonge visser 1+ 
vader + broer

IJsselmeer Stiekem Netten, oude kledij, 
klompen, 
gevlochten mand, 
flesje met printje en 
kurk

Zee geluid Onrustig

SHOT 3,5 26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Je ziet de ST48 
volledig in beeld de 
haven binnenvaren.

Jonge visser 1 + 
vader + broer

Blazerhaven 
Workum

Ze zijn weer thuis Rustig

SHOT 3,6 26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Zware mand word 
gedragen door 
jonge visser, broer 
en vader…

Jonge visser 1+ 
vader + broer

Blazerhaven 
Workum

Hard werken Mand met netten

SHOT 3,7 26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Een zware mand 
wordt door beide 
op tafel gesjouwd

Jonge visser  1+ 
vader + broer

Werf de Hoop huis Zwaar werk Mand met netten, 
tafel, stoelen…

Rustig

SHOT 3,8 26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Jongen rent trap 
op.

Jonge visser 1 + 
vader + broer

Werf de Hoop huis - Vlucht uit zijn leven Trap, oude sokken Onrustig

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

In zijn vertrouwde 
bedstee bekijkt hij 
alle kanten van de 
vreemde fles en het 
getypte briefje…

Jonge visser 1 Werf de Hoop huis - Zijn enige 
toevluchtsoord 
[beetje van Harry P.]

Bedstee met veel 
boeken en gekke 
wiskundige plaatjes 
over molens…en 
inkt met 
schrijfgerei…

Rustig

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Tekst van het 
moderne briefje in 
beeld. Hij bekijkt de 
vondst goed…hij 
leest en hoort 
tegelijkertijd 
geluiden uit de 
toekomst (appjes, 
tv geluid etc.)

Jonge visser 1 Werf de Hoop huis - Hij staat in 
verbinding met de 
toekomst…

Printje, flesje met 
kurk

appjes, tv geluid 
etc.

Rustig

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Jongen droomt 
weg…wij zien nog 
niet wat hij 
geschreven heeft 

Jonge visser 1 Werf de Hoop huis - Hij staat in 
verbinding met de 
toekomst…

appjes, tv geluid 
etc.

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Hij gaat achter zijn 
schrijverstafeltje 
zitten en schrijft 
met inkt en 
kroontjespen een 
briefje terug.

Jonge visser 1 Werf de Hoop huis - Hij zit in zijn eigen 
tijd met oude pen…

Papier, inkt, 
kroontjes pen, 
tafeltje, stoeltje

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

Hij rolt het stukje 
papier op…

Jonge visser 1 Werf de Hoop huis - 

26 aug. 
Aankomende 
donderdag 

avond.

We zien hem op 
een oude fiets 
zitten en de wielen 
in beeld.

Jonge visser 1 Wielen draaien als 
een soort van 
tijdklok of molen…

Oude fiets

4 sept. Hij gooit het de zee 
in en wacht een 
tijdje….

Jonge visser 1 Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Droommomentje, 
tijdreis

Flesje met kurk Misschien alvast in 
de achtergrond de 
muziek die in de 
volgende scene te 
horen is…

4 sept. Het flesje zien we 
drijven over de 
golven

Jonge visser 1 Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen zonder 
windmolen in 
beeld…

Droommomentje, 
tijdreis

Flesje met kurk

4 sept. In het nu! Windmolen draait Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Droommomentje, 
tijdreis

4 sept. Op het zelfde 
strandje (in het nu) 
zit de jongen met 
een grassprietje in 
zijn mond te turen 
naar de zee en zijn 
vrienden liggen op 
een strandlaken 
met de rug naar het 
water te gamen en 
appen.

Jongen 2 met 
broer/zus en 
vrienden in 
eigentijdse kleding

Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Hij is een 
buitenbeentje en 
wenst te kunnen 
ontsnappen aan de 
tijd

Strandlakens, 
moderne kledij, 
nieuwe fiets, 
mobiele telefoons, 
boxen voor muziek, 
grassprietje

Harde muziek van 
boxen die 
gekoppeld is aan 
een telefoon…

Zeegeluid

4 sept. De jongen in beeld, 
hij ziet het flesje in 
het water en pakt 
deze op. Hij steekt 
het in zijn zak…hij 
pakt zijn fiets

Jongen 2 met 
broer/zus en 
vrienden in 
eigentijdse kleding

Zeedijk, strandje bij 
Hindeloopen

Hij neemt een 
besluit en gaat weg 
en luistert naar wat 
er op het briefje 
staan

Strandlakens, 
moderne kledij, 
nieuwe fiets, 
mobiele telefoons, 
boxen voor muziek, 
grassprietje, flesje 
met kruk

Harde muziek van 
boxen die 
gekoppeld is aan 
een telefoon…

4 sept. Op de fiets, we zien 
de wielen draaien 
volop in beeld…

Jongen 2 Fietspad met 
strepen

De wielen geven 
ook het verstrijken 
van tijd aan…

Nieuwe fiets, 
nieuwe kledij

Wind

4 sept. Hij stopt bij een 
jachthaven en ziet 
tussen alle witte 
schepen een oude 
Staverse Jol 
liggen…

Jongen 2 Jachthaven Het oude is niet 
vergaan terwijl de 
wind de tijd verdreef

Nieuwe fiets, 
nieuwe kledij

Jachthavengeluiden


