
DRAAIBOEK PILOT EPISODE – HILMAR OP SEAFARI 
 

SCENE:    VOORBEREIDING BOOTDUIK   -    HAVEN 
LOCATIE TIJD PERSONEN BENODIGDHEDEN  
Haven bv. Den 
Osse 

Overdag Marco 
Lex 
Hilmar 
Kim 

Boot 
Duikspullen 

- Flessen 
- Trimjacks 
- Brillen 
- Flippers 

Kaart Grevelingen 
Kompas 
Notitieboekje 

 

Lex heeft de boot in een haventje liggen, liefste die bij Den Osse (gewoon langs de kade voor eventjes). We 
filmen dat Hilmar aan kom lopen, dat Hilmar de boot opstap bij Lex. We geven elkaar de hand en daarna 
beginnen we met de praatscenes. We nemen eerst de storyline op. Als we alle praatscenes hebben gaan we 
B-roll opnemen (het kan zijn dat we dan voor een paar shots weer moeten doen alsof we praten), grootste 
deel van de shots zijn dan van de omgeving of van attributen. 

 
 

SCENE:    VOORBEREIDING BOOTDUIK   -   VAREN (DRONEBEELDEN) 
LOCATIE TIJD PERSONEN BENODIGDHEDEN  
Haven bv. Den 
Osse 

Overdag Marco 
Lex 
Hilmar 
Kim 

Boot 
Duikspullen 
Kaart Grevelingen 
Kompas 
Notitieboekje 

 

Marco in droogpak (en met mijn pet op!!!) gekleed op de boot. Hilmar staat samen met Kim langs de kant 
(of op de pier). Lex heeft portofoon en Kim heeft portofoon om te zorgen dat we kunnen communiceren. 
Lex vaart met Marco de haven uit en gaat parallel aan de kust varen (liefste zo dicht mogelijk langs de kant 
zodat Hilmar niet ver over water hoef te vliegen). Hilmar vlieg met de drone over water om droneshots van 
de boot te maken. LANGZAAM VAREN! ENKEL IN RECHTE LIJNEN, dus geen bochten. 

- Zowel drone als boot gaan parallel aan het water (Grevelingen op de achtergrond) 
- Lex vaart parallel aan kant, Hilmar ga diagonaal over de boot heen 
- Lex vaart van kant weg, terwijl Hilmar erboven hang en omhoogga 
- Lex vaart van kant weg, Hilmar vlieg er achteraan (zorgen dat lex sneller vaart dan Hilmar vlieg, en 

dat het begint met alleen water en dat lex dan beeld binnen komt varen) 
 
 

SCENE:    VOORBEREIDING BOOTDUIK   -   VAREN (VANAF DE BOOT) 
LOCATIE TIJD PERSONEN BENODIGDHEDEN  
Haven bv. Den 
Osse 

Overdag Marco 
Lex 
Hilmar 
Kim 

Boot 
Duikspullen 
Kaart Grevelingen 
Kompas 
Notitieboekje 
Zuurkooltonnetje 

 

Met z’n allen op de boot, kim filmt, Hilmar zit in mijn duikpak (en pet op!!!). We varen de haven uit naar 
open water. Kim filmt ondertussen sfeerbeelden van mij en B-roll van de boot (motoren, Lex die stuurt, 
duikspullen, golven, etc.). Als we eenmaal een stuk van de kant zijn gooien we het anker uit en dobberen 
we op het water. Dan maken Marco en Hilmar ons klaar voor de duik, Kim blijft filmen. Dan nemen we 
storyline stukje op waar Hilmar presenteer. Dan rol achterover het water in. Marco en Hilmar gaan onder. 
Komen daarna weer direct boven (alsof we net de hele duik gehad hebben). Filmen van uit water komen en 
dat Hilmar kort de Noordzeekrab presenteert. 

 


