
Draaiboek Promo Ritola: 
 
Globale idee: 

- Teams op aangegeven plaatsen, camera komt langs, teams verplaatsen volgens plan tot alle scenario’s zijn 
geweest en dan allemaal naar de verzamelplek, en na 3, 2, 1, roepen we: “Welkom bij Ritola” 

 
Aandachtspunten: 

- D1 begeleidt mini’s en doet oefeningen met hen 
- 2 personen met vlag van Ritola doorlopend opduikend in beeld (2PR, verder in tekst weergegeven) 
- Teams: H1, H2, H3, D1, D2, R1, R2, R3, MA1, MB1, MixB, MC1, MC2, Mini’s 
- Lekker muziekje 
- Plattegronden met locaties teams, Draaiboekje per team achteraan 
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Figuur 1: 
Teams op de aangegeven lokaties. 
Opname start buiten, 
In de hal 2PR 
Rechts, shot nis met sportquiz opstelling (borden met sportquiz op tafels, laptops) 
Door naar achterste dames kleedkamer (D1 + mini’s) 
Doorheen (D1 en mini’s naar zaal) 
In gang 2PR, langslopen 
2e dames kleedkamer (MB1, MC1) 
Door naar kantine (MB1 en MC1 naar zaal) tussen tafels door, 
 2PR (voor raam richting zaal),  shot bar, 
Door naar 1e heren kleedkamer (R1 naar zaal, D2 materiaalhok nabij veld 2, MA1, MixB, naar materiaalhok nabij veld 
3, R3 in kantine en later via meisjes kleedkamer zaaltoegang naar veld 3) 
Doorheen, 2PR in gang, 
Door naar 2e kleedkamer, H2 met ontbloot bovenlijf kijkend om douche muur en nee schudden, 
Terug naar zaal (H3 is naar materiaalhok en H1 naar kantine) 
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Figuur 2: 
2PR schermt zicht op zaal af (ter hoogte tribune), 
Shot volle zaal lopend naar net, 
Met rug naar net shot van MB1 oefening veld 1, 
Met rug naar net shot van MC1 oefening veld 2, 
Door naar mini net, (2PR bij veld 3 materiaalhok) rug naar net shot van aantal D1/mini’s (MB1 en MC1 nog steeds 
bezig!) 
Om paal shot naar muur van D1/mini oefening, (MB1, MC1 weg, H3 en D2 in de plaats van, komend uit 
materiaalhok) 
Langs het hele net, om paal shot D1/mini en in het midden naar veld 2 lopen,  
2PR bij veld 3 tribune, 
rug tegen net,  
shot MC2 oefeningen (D1 en mini weg via deur meisjeskleedkamer ingang, binnenkomst MA1, MixB, R3 vanuit 
materiaal hok), doorlopen naar veld 1  
shot R1 oefeningen 
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Figuur 3: 
Om paal, rug tegen net shot oefening H3, achtergrond 2PR,  (MC2, R1 weg naar kantine, R2 vanuit kantine en H1 op 
plek in zaal) 
Met rug naar net shot van H3 oefening veld 1, 
Met rug naar net shot van D2 oefening veld 2, 
Door naar mini net, rug naar net shot van MA1 (H3 en D2 nog steeds bezig) 
Om paal shot naar muur van MA1/MixB oefening, en weer 2PR  
H2 in de plaats van H3, komend vanuit kantine of kleedkamer heren ingang dus niet zichtbaar)  
H3 staat klaar om trap vanuit materiaalhok bij veld 2 klaar te gaan zetten) 
Langs het hele net, om paal shot MixB/R3 en in het midden naar veld 2 lopen,  
rug tegen net,  
shot R2 oefeningen, H3 zet trap klaar voor verzamelplaats shot 
(Teams nabij veld 3 klaar gaan staan voor verzamelen),  
doorlopen naar veld 1  
shot H1 oefeningen, 2PR tegen wand bij H1, 
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Figuur 4: 
Om paal, rug tegen net shot oefening H2, 2PR tussen veld 1 en 2, shot blijft op H2 oefening terwijl camera naar veld 
2 gaat, 
Camera gaat trap op (doorgeven naar boven?)  
Shot naar verzamelplek 
Alle teams verzamelen op verzamelplek 
Na 3, 2 1, “WELKOM BIJ RITOLA”  roepen en juichen na afloop -> Klaar! 
 
  



Draaiboek per team: 
 
D1 / mini 

1) Kleedkamer, als camera door kleedkamer is gegaan dan 
2) Naar veld 3, verdelen over het veld oefeningen uitvoeren die zijn bedacht 
3) Als camera langs is geweest en bij veld 1 aankomt, D1 en mini weg uit hal richting kleedkamer 
4) Als camera weer voorbij veld 3 is klaar gaan staan in hoek veld 3 om naar verzamelplaats te gaan 

 
MC2 

1) In kantine gaan zitten, als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
2) naar zaal veld 2, op dichtstbijzijnde veld oefeningen doen 
3) Als camera voorbij is gekomen en ook voorbij veld 1 is gegaan, dan wegrennen naar kantine 
4) Als camera 2e keer bij veld 2 voorbij is gekomen, dan zaal in (ter hoogte velde 1) en klaar staan om naar 

verzamelplaats te gaan 
 
MC1 

1) Kleedkamer, als camera door kleedkamer is gegaan dan 
2) Naar veld 2 (overkant) oefeningen doen 
3) Als camera voorbij is en bij mini veld richting muur staat te filmen, 
4) In materiaalhok ter hoogte van veld 2 (afscheidingsgordijn dicht) 
5) Als camera 2e keer bij veld 2 kantine kant uit materiaalhok naar veld 3 om naar verzamelplaats te gaan 

 
MixB 

1) In kantine gaan zitten, als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
2) naar materiaalhok in zaal bij veld 3 en wachten 
3) Als camera voorbij is gekomen  en richting tribune gaat dan naar veld 3 gaan en oefeningen starten als 

camera bij veld 2 is. 
4) Als camera 2e keer bij veld 3 voorbij is gekomen en bij veld 1 is klaar staan op veld 3 om naar verzamelplaats 

te gaan 
 
MB1 

1) Kleedkamer, als camera door kleedkamer is gegaan dan 
2) Naar veld 1 (overkant) oefeningen doen 
3) Als camera voorbij is en bij mini veld richting muur staat te filmen, 
4) In materiaalhok ter hoogte van veld 1 (afscheidingsgordijn dicht) 
5) Verplaatsen in materiaalhok richting veld 3 maar wachten in materiaalhok 
6) Als camera 2e keer bij veld 3 voorbij is gekomen en bij veld 2 is klaar gaan staan op veld 3 om naar 

verzamelplaats te gaan 
 
MA1 

1) In kantine gaan zitten, als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
2) naar materiaalhok in zaal bij veld 3 en wachten 
3) Als camera voorbij is gekomen  en richting tribune gaat dan naar veld 3 gaan en oefeningen starten als 

camera bij veld 2 is. 
4) Als camera 2e keer bij veld 3 voorbij is gekomen en bij veld 1 is klaar staan op veld 3 om naar verzamelplaats 

te gaan 
 
R3 

1) In kantine nis bij de spelregelquiz computers zitten/staan 
2)  als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
3) Wachten in halletje bij dameskleedkamers, als camera op veld 2 kantine kant is dan zaal in en op veld 3 

oefeningen gaan doen 
4) Als camera voorbij is en bij veld 1 aankomt klaar gaan staan om naar verzamelplaats te gaan. 

 
  



Draaiboek per team: 
 
R2 

1) In kantine gaan zitten, als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
2) In kantine blijven en wachten 
3) Als camera voorbij is gekomen  aan kantine kant en weer bij veld 1 overkant is dan naar veld 2 gaan en 

oefeningen starten  
4) Als camera voorbij is gekomen en weer bij veld 1 aan overkant is gekomen  dan naar veld 1 en klaar gaan 

staan om naar verzamelplaats te gaan 
 
R1 

1) In kantine gaan zitten, als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
2) Naar de zaal rennen en op veld 1 kantine kant oefeningen gaan doen 
3) Als camera aan jullie kant voorbij is gekomen  en weer bij veld 1 overkant is dan naar terug naar kantine 

rennen en daar wachten 
4) Als camera 2e keer bij veld 1 voorbij (H1 doet oefeningen) is dan naar veld 1 en klaar gaan staan om naar 

verzamelplaats te gaan 
 
D2 

1) In kantine nis bij de spelregelquiz computers zitten/staan 
2)  als camera door kantine is geweest en richting heren kleedkamers  gaat dan  
3) Naar materiaalhok ter hoogte van veld 2 (afsheidingsgordijn dicht) 
4) Wachten in materiaalhok, als camera bij veld 3 richting muur staat te filmen dan 
5) Naar veld 2 en oefeningen doen 
6) Als camera weer voorbij is en bij veld 2 kantine kant aankomt  naar veld 3 en klaar gaan staan om naar 

verzamelplaats te gaan. 
 
H3 

1) Kleedkamer, als camera door kleedkamer is gegaan dan zo snel mogelijk naar materiaalhok bij veld 3, 
afscheidingsgordijn dicht 

2) Als camera voorbij is en bij mini veld richting muur staat te filmen, 
3) Naar veld 1 bovenkant en oefeningen doen 
4) Als camera weer voorbij is en bij mini veld richting muur staat te filmen 
5) Naar veld 3 en klaar staan om naar verzamelplaats te gaan 

 
H2 

1) Kleedkamer, met ontbloot bovenlijf om douche muur heen kijken als camera in kleedkamer komt, nee 
schudden en camera wegsturen 

2) Aankleden en klaar gaan staan in kantine 
3) Als camera voor 2e keer bij veld 3 blinde muur is, naar bovenkant  veld 1 en oefeningen gaan doen 
4) Camera komt voorbij , maar houdt jullie in het zicht totdat deze op veld 2 kantine kant is gericht, dan  
5) Rennen naar verzamelplaats 
 

H1 
1) Kleedkamer, als camera is geweest naar kantine en wachten, 
2) Als camera bij oefeningen van H3 is dan naar zaal veld 1 en oefeningen starten 
3) Als camera weer voorbij en bij oefeningen van H2 zijn dan klaar gaan staan om naar verzamelplaats te gaan 

 


