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1. EXT. ETALAGE BAKKERSWINKEL - DAG

Centraal in de etalage van een bakkerswinkel staat een grote 
slagroomtaart. Daarachter staat MAJA (28, dik). Ze kijkt 
reikhalzend door de etalageruit naar buiten.

2. EXT. STRAAT BAKKERSWINKEL - DAG

Door de straat loopt VICTOR (30, atletisch) met een sporttas 
over zijn schouder. Hij eet een appel. Als hij langs de 
etalage komt, blijft hij staan om langdurig verlekkerd naar 
de taart te staren. Vanuit de winkel kijkt Maja smachtend 
naar Victor, maar hij ziet vooral de taart. Hij herpakt zich 
met moeite, neemt een hap van zijn appel en loopt door. Gooit 
de appel over zijn schouder weg.

3. INT. SPORTSCHOOL - DAG

Victor komt de sportschool in, begroet een mooie meid in 
sportkleding met een hug en begint een praatje met haar. Er 
klinkt hippe opzwepende muziek. In de zaal staan diverse 
fitnessapparaten. Op de apparaten en op vloermatjes zijn 
slanke meiden en fitboys in strakke sportkleding aan het 
trainen. Aan de muur hangen posters van sportieve mensen en 
superfoods. Er is ook een bar met flesjes water en blenders 
voor groene smoothies, op plateaus liggen appels, worteltjes 
en stengels bleekselderij voor het grijpen.
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4. INT. SPORTSCHOOL - DAG

Maja komt de sportschool in, ze kijkt onzeker rond. Als ze 
Victor ziet, slikt ze haar zenuwen weg en stapt ze op hem af.

MAJA
Hi.
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Victor neemt de tijd om zijn gesprekje met de mooie meid af 
te ronden en bekijkt Maja dan van top tot teen. Ook de mooie 
meid kijkt verbaasd naar Maja en loopt proestend weg.

VICTOR
Hee, het meisje van de bakkerij. Wat 
kan ik voor jou betekenen?

Maja kijkt verrast, omdat hij haar herkent.

MAJA
Ja, eh, ik wil hier komen sporten. Heb 
je nog een plaatsje voor me?

Victor kijkt alsof ze het onmogelijke vraagt.

VICTOR
Jij durft! Maar oké, ik hou wel van 
een uitdaging. Wat is je goal?

MAJA
Mijn goal?

VICTOR
Ja, wat wil je bereiken? Tien kilo?

MAJA
Eh, is dat genoeg?

VICTOR
Dat is een kwestie van smaak, maar je 
moet ergens beginnen. Als je een goal 
hebt, weet je waar je naartoe werkt. 
Dat stimuleert, snap je? Goals en 
rewards, die moet je ook hebben. Als 
je een goal hebt bereikt, mag je je 
jezelf belonen.

Maja glimlacht en knikt, slikt alles voor zoete koek.

VICTOR
Stel dat het zou lukken, tien kilo, 
laten we er drie maanden voor nemen. 
Wat zou dan een beloning voor je zijn? 
Waar zou jij dan heel blij van worden?

Maja giechelt.

MAJA
Wil je echt dat ik dat zeg?
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VICTOR
Doe eens gek, meid.

MAJA
Een date met jou.

Victor lacht hardop, maar stopt abrupt.

VICTOR
Weet je, dat is een top idee! Als jou 
dat lukt, gaan wij samen taart eten 
bij jou in de winkel.

MAJA
Eh...

Victor steekt een hand naar haar uit. Maja ziet zijn 
stralende glimlach en schudt zijn hand.

5. INT. SLAAPKAMER MAJA - NACHT

In haar slaapkamer zet Maja muziek op, dezelfde opzwepende 
muziek als in de sportschool klonk. Op haar eenpersoonsbed 
met knuffeldieren liggen allerlei kledingstukken. Naast het 
bed staat een ingelijste flyer van Victor. Midden in de kamer 
staat een grote passpiegel. Maja bestudeert zichzelf kritisch 
in haar sportkleding, trekt shirtje uit en kiest een ander. 
Borstelt haar haren en doet een staart in. Ze stift haar 
lippen met rode lippenstift, veegt het af met een tissue en 
kiest een lichtere kleur. Ze ruikt aan twee flesjes parfum en 
stopt het flesje van haar keuze in een openstaande sporttas. 
In de tas liggen haar sportschoenen al klaar.

6. INT. SPORTSCHOOL - DAG

Maja werkt zich in het zweet in de sportschool. Ze heeft haar 
gekozen outfit aan en lippenstift op. Er klinkt opzwepende 
muziek. Ze doet push-ups, crunches, zwaait met een kettlebell 
en zwiept met de battle ropes. Tussen de oefeningen door 
checkt ze voortdurend in de spiegelwand of haar haar en 
kleding nog goed zitten. Victor loopt af en toe langs en 
roept nonchalant een aanmoediging, maar besteedt veel meer 
aandacht aan de meiden op de apparaten om Maja heen. Maja 



                                                          4. 

                                                             

houdt hem aldoor in de gaten en telkens als hij kijkt, lacht 
ze geforceerd naar hem.

7. EXT. PARK - DAG

Maja rent hijgend door het park. Ze heeft een andere 
opvallende outfit aan en lippenstift op. Ze blikt steeds 
opzij naar Victor die naast haar fietst. Hij heeft oortjes in 
en kijkt op zijn telefoon, let amper op Maja. Als zij 
struikelt en haar knie bezeert, heeft hij dat niet in de 
gaten en fietst door. Zij kijkt hem teleurgesteld na.

8. INT. KANTOORTJE VICTOR OP SPORTSCHOOL - DAG

Victor staat achter een computer (sta-bureau) in zijn 
kantoortje. Maja (weer andere outfit en lippenstift op) zit 
op een stoel tegenover hem en wacht geduldig tot hij klaar is 
met typen. De deur is dicht, maar op de achtergrond is de 
muziek uit de zaal zacht hoorbaar.

VICTOR
Zo. Maja. Tja, helaas. Ik vind het 
jammer, maar we zijn zes weken bezig 
en ik denk dat jij ook wel ziet dat je 
niet hard opschiet. Drie kilo eraf, 
dat hadden er nu zeker zes moeten 
zijn.

Maja buigt haar hoofd in schaamte.

MAJA
Ik had misschien harder...

VICTOR
Nee, nee, je moet jezelf niets 
verwijten, echt niet. Dit is gewoon 
niet jouw ding. Je bent hier helemaal 
het type niet voor. Dat zag ik 
eigenlijk al meteen, maar ja, af en 
toe probeer je eens wat.

MAJA
Dus jij denkt niet dat...
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VICTOR
Niet doen, meid, laat gaan. Jij hoort 
in de bakkerij, dat straal je ook uit. 
Dat vinden de mensen leuk, een 
gezellige dikkerd tussen de taarten, 
heerlijk toch.

Maja maskeert halfslachtig dat ze gekwetst is.

MAJA
Misschien heb je wel gelijk.

VICTOR
Tuurlijk. Je kunt gewoon blijven 
komen, hè? Mocht je toch nog willen. 
Er is voor drie maanden betaald, dus 
maak ze gerust vol. Maar als je 
wegblijft, snap ik het ook. Ieder zijn 
ding. Take care, babe.

Victor geeft haar een joviale klap op haar schouder en loopt 
het kantoor uit. Maja heeft tranen in haar ogen, veegt ze met 
een papieren zakdoekje weg. Veegt dan ook de lippenstift weg.

9. INT. SLAAPKAMER MAJA - NACHT

Maja huilt en eet slagroomtaart in haar slaapkamer. Ze draagt 
een versleten onesie en pantoffels en haar haar zit in de 
war. In haar schoot ligt de ingelijste flyer van Victor. Er 
valt een klodder slagroom op zijn gezicht. Ze smeert de 
klodder met haar vinger uit tot het hele gezicht besmeurd is. 
Dan kijkt ze op en ziet ze zichzelf in de spiegel. Ze staat 
op, de foto valt op de grond, en ze staart naar haar 
spiegelbeeld. Langzaam verandert er iets in haar gezicht, 
verdriet maakt plaats voor vastberadenheid. Ze draait zich 
om, gooit de foto in de prullenbak en het schoteltje met het 
restant van de taart erachteraan.

10. INT. SPORTSCHOOL - DAG

Maja traint op de sportschool. Ze heeft geen make-up op en 
draagt een basic combat outfit. Ze doet push-ups, crunches, 
zwaait met de kettle bell en zwiept met de battle ropes. Nu 
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met veel meer focus dan voorheen. Victor en twee meiden met 
wortels in hun hand kijken van afstandje toe. Victor vertelt 
hen iets (niet hoorbaar door muziek), waarop de meiden hard 
lachen. Maja let er niet op en werkt hard door.

11. INT. KANTOORTJE VICTOR OP SPORTSCHOOL - DAG

Victor en Maja staan tegenover elkaar. Maja draagt een vestje 
over haar combat outfit en kijkt vrolijk. Victor steekt zijn 
hand naar haar uit.

VICTOR
Gefeliciteerd, twaalf kilo in drie 
maanden, de wonderen zijn de wereld 
nog niet uit!

MAJA
Zonder jou was het niet gelukt.

VICTOR
Ach, ik doe mijn best, hè? En ik ben 
blij, want nu gaat het er toch van 
komen: jij en ik gaan taart eten! Je 
wil niet weten niet hoe vaak ik al 
voor die etalage heb staan loeren! 
Lopen we samen naar de bakkerij?

MAJA
Nee, dat hoeft niet.

Maja haalt een soesje uit haar tas en geeft het hem.

MAJA
Alsjeblieft.

Victor kijkt beteuterd.

VICTOR
Is dat alles?

Maja lacht geheimzinnig.

MAJA
Natuurlijk niet. Ik hou niet van half 
werk.
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Ze wenkt hem en hij loopt achter haar aan de zaal in. De hele 
zaal staat vol slagroomtaarten, op de bar, op de matjes en de 
apparaten en bovenop de schalen met rauwkost. De barbies en 
fitboys kunnen zich niet bedwingen en proppen zich 
ongegeneerd vol, hun handen en wangen zitten onder de 
slagroom. Victor is stomverbaasd en kijkt vol afgrijzen toe. 
Maja duwt een schaal in zijn handen met een grote taart erop.

MAJA
Alsjeblieft, ik hoop dat je 'm lekker 
vindt. Het blijft toch een kwestie van 
smaak. Vind je het heel erg als ik 
niet mee-eet? Ik heb nog meer te doen 
vandaag.

Victor kijkt bedremmeld van de taart in zijn handen naar
Maja. Zij gooit haar sporttas over haar schouder en loopt 
doelgericht, tussen de vretende sporters door, de zaal uit.

EINDE


