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Episode 168 
   
Vorige aflevering bij 'Hand aufs Herz'  
   
Michael: "Ik wil gewoon niet meer dat Ben iets is voor ons om ruzie over te maken."  
Bea: "Maak het dat dan niet, stop met over hem te praten, en laat me in godsnaam naar dat kamp 
gaan! Daarna zal alles wel weer ok zijn."  
Michael: "Voor jou misschien.."  
Bea: "Denk je nu echt dat ik niks beters te doen heb dan weer iets met Ben te beginnen? Vertrouw je 
me zo weinig?"  
Michael: "Ben betekent nog altijd iets voor je, dat is nooit gestopt!"  
   
(intro)  
   
(bij Bea thuis)  
   
Bea: "Dit meen je niet!"  
Michael: "Zijn naam hoeft maar op te duiken en je laat alles vallen voor hem!"  
Bea: "Omdat ik zijn leerkracht ben! En nog eens, hoe zou het bij jou overkomen als ik zou zeggen dat 
jij enkel naar school gaat om Helena te zien?"  
Michael: "Dat kan je hier niet mee vergelijken!"  
Bea: "Ah nee? Je snapt het niet! Ze probeert alles om ons uit elkaar te krijgen!"  
Michael: "En jij gebruikt haar steeds om van onderwerp te veranderen. Net zoals je dat nu doet!"  
Bea: "We doen niets anders dan ruzie maken! En dat is precies wat zij wilt! Ik moet nu echt mijn 
spullen pakken."  
Michael: "Bea!"  
   
   
(in het ziekenhuis)  
   
(Bodo niest)  
Timo: "Ben je allergisch aan gehandicapte personen?"  
Jenny: "Misschien ligt het aan de bloemen?"  
Bodo: "Fantastisch, dat was het cadeau van STAG en ik nies er maar over!"  
Timo: "Ik ben klaar met STAG. Het is allemaal voorbij."  
Jenny: "Hej, ik heb je het beste nog niet verteld! Dat kamp waar Emma heen moet, het is voor team 
coaching! Zij is er enkel en alleen als schoothondje, maar voor Ronnie, Sophie, Caro en Ben is het de 
laatste kans. Anders worden ze van school gestuurd!"  
Timo: "Sophie en Caro die samen door de modder kruipen, dat zou ik wel eens willen zien!"  
Bodo: "Niet door de modder kruipen.. 30 km wandelen en klimmen per dag! Ik wed dat ze hun benen 
niet meer voelen op het einde van de dag!"  
Jenny: "Hej.."  
Bodo: "Sorry.."  
Timo: "Ochja, ze kunnen mij met zoiets nooit straffen. Ik kan alles uitsteken wat ik wil vanaf nu!"  
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(de villa van Bergmann, Ben kijkt naar een video waarin Timo samen met STAG 'Let me entertain you' 
voorbrengt)  
   
Stefan: "Vind je dat een goed idee, daarnaar kijken?"  
Ben: "Shit man, die jongen was goed, hij had talent! Maar dat maakt nu allemaal niets meer uit, enkel 
en alleen omdat ik aan die stomme race heb deelgenomen."  
Stefan: "Jij en Ronny hebben zonder twijfel een grote fout begaan. Maar je vriend Timo heeft het 
ziekenhuis zonder toestemming verlaten. Hij draagt voor een deel ook de verantwoordelijkheid."  
Ben: "Maar het was wel door mij dat hij in het ziekenhuis lag. Waarom hij en niet ik?"  
Stefan: "Je moet een manier vinden om er mee om te gaan. Zal Ms. Vogel nog steeds met je 
meegaan naar dat team coaching kamp?"  
Ben: "Wanneer ze naar me kijkt.. heb ik steeds het gevoel dat ze het weet."  
Stefan: "Ben, ik weet van jullie speciale relatie. Daarom is het zeker en vast belangrijk dat je wegblijft 
bij haar! Laat jezelf niet zo hard meeslepen dat je iemand hierover vertelt. Zelfs niet als je denkt dat 
je je daardoor beter zult voelen. Dit team coaching gedoe is je laatste kans om je diploma te behalen 
in Pestalozzi."  
Ben: "Twee mensen zijn dood, Timo zal nooit meer wandelen, en het enige wat jou interesseert is 
mijn fucking diploma?"  
Stefan: "Als je nu naar de politie gaat zal je diploma wel het minste van je zorgen zijn, dat weet je! En 
niemand zal er baat bij hebben, zelfs Timo niet! Wat hij nodig heeft is een goeie vriend."  
Ben: "Ja."  
Stefan: "Ben, je moet sterk blijven. Ga naar die team coaching, laat Ronnie met rust en blijf weg van 
Ms. Vogel. Je leven is al ingewikkeld genoeg! Ok?"  
   
   
(in het ziekenhuis)  
   
Timo: "En? Zijn jullie al bezig met jullie volgende grote optreden te plannen?"  
Bodo: "Niemand is bezig met ook maar iets te plannen op deze moment. Niemand heeft zin om te 
dansen."  
Timo: "Ik ook niet. Kom op jongens! Hebben jullie nooit gewenst dat jullie een hele dag in bed 
konden blijven liggen? Niemand die je zegt dat je moet opstaan, niemand die je dwingt om naar 
school te gaan! Hej, mijn droom is uitgekomen! Ik hoef nooit meer op te staan!"  
Jenny: "Timo! Je moet niet alsof doen!"  
Timo: "En trouwens, de verpleegsters hier zijn gewoon... Ik denk dat er binnekort eentje gaat komen, 
dus misschien is het beter als jullie.. (doet teken dat ze mogen vertrekken)  
Jenny: "Goed. We zien je snel terug, ok?"  
Timo: "Ik word hier goed verzorgd. Je hoeft hier niet constant langs te komen."  
Bodo: "Ik ga niet zeggen dat ik weet hoe je je voelt, want ik heb er geen idee van."  
Timo: "Hej, rustig!"  
Bodo: "Maar ik weet dat ik je niet zal teleurstellen!"  
Timo: "Met mij is alles goed!"  
Bodo: "Ik geloof er niks van. Ik denk dat je je slecht voelt. Ik kom morgen weer langs. En overmorgen 
ook. Je zal hier niet alleen moeten doorgaan, dat beloof ik je."  
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(voor de school: Emma, Caro, Ben, Sophie, Ronnie & Mrs. Krawcyk wachten om te kunnen 
vertrekken)  
   
Caro: "5 uur 's ochtends, ze zijn gewoon gestoord!"  
Mvr. Krawcyk: "Dat is precies de houding die je dit hier heeft opgeleverd."  
Emma (aan het telefoneren met Jenny): "Ja, ik zal tussendoor bellen. En doe de groetjes aan Timo en 
zeg hem.. dat ik hem zo snel mogelijk zal bellen... ja."  
Caro: "Timo heeft geluk. Hij hoeft tenminste nooit meer aan zoiets mee te doen."  
Emma: "Laat haar maar praten. Er komt toch niets dan rotzooi uit!"  
Caro: "Pas op met wat je zegt!"  
Ben: "JIJ kan maar beter oppassen met wat je zegt!"  
Emma: "Ik, uhm, ik heb een beetje onderzoek gedaan naar team coaching and die studenten 
moesten rauwe vogeleieren eten!"  
Ronnie: "Ok, ik ben ervandoor!"  
Mvr. Krawcyk: "Stop! Niemand hoeft vogeleieren te eten. Dat is het meest absurde dat ik ooit 
gehoord heb!"  
Caro: "Over vogeleieren gesproken, waar is mvr. Vogel? Dat is niet echt een pedagogisch voorbeeld. 
Maar dat is nu ook weer niks nieuw."  
Sophie: "Je bent zo irritant!"  
Emma: "Ze gaan elkaar gewoon allemaal uitmoorden."  
Mvr. Krawcyk: "Ik ben bang dat ze ons geen plezier zullen doen."  
(de coach van het kamp komt aan)  
Coach John: "Goeiemorgen!"  
Caro: "Hallo!"  
Coach John: "Hej, mijn naam is Johannes, jullie mogen me John noemen."  
Mvr. Krawcyk: "Het lijkt erop dat het kamp nog wel zal meevallen."  
Caro: "Ik ben Caro!"  
Coach John: "Ik heb al gehoord dat jullie, wel, een chaotische bende zijn! Ongedisciplineerd, nog 
nooit gehoord van team spirit. Maar dat zal veranderen."  
Ben: "Als we bomen beginnen knuffelen, kap ik ermee."  
Ronnie: "Zo'n gast laat ik me niks leren, ok?"  
Coach John: "Ik ben hier niet om jullie iets te leren. Alles wat je moet weten zit al in jullie. Mijn taak is 
gewoon omdat stuk van jullie terug naar boven te halen, zodat jullie allemaal weer weten hoe jullie 
elkaar kunnen appreciëren. Deze reis zal wel niet makkelijk worden, maar het zal zeker zeer leerrijk 
worden voor iedereen."  
Emma: "Maar ik eet geen vogeleieren."  
   
   
(In het appartement van Michael en Sebastian)  
   
Sebastian: "Even zien of ik het snap: Helena chanteert Bea. Als zij niet drie dagen door het bos gaat 
marcheren, dan stuurt ze Ben van school?"  
Michael: "Soort van."  
Sebastian: "Maar jij bent kwaad op Bea?"  
Michael: "Het is gewoon.. Dank je.. Het gaat niet om dit team coaching gedoe. Het is gewoon een feit 
dat vanaf de moment dat die kleine Bergmann zichzelf in de problemen werkt, Bea hem te hulp 
schiet zodat er niks met hem gebeurt. En die kleine Bergmann werkt zich altijd in de problemen.."  
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Sebastian: "Dus jij wilt dat Bea verantwoordelijk is voor Ben's uitsluiting? Diezelfde Bea die alles zou 
doen voor haar studenten! Voor AL haar studenten! Je zou Ben liever van school gestuurd zien, enkel 
zodat hij Bea niet van je zou kunnen afpakken?"  
Michael: "Daar heeft het niets mee te maken! Ik weet dat Helena het niet eerlijk speelt."  
Sebastian: "Dat is wel het minste dat je kan zeggen."  
Michael: "Maar het ergste stuk is dat ze niets hoeft te doen. Bea geeft haar alle wapens die ze nodig 
heeft. Ze hoeft Ben maar te vernoemen of.. TADA.. Bea is daar."  
Sebastian: "Ik weet niet wat er gaande is tussen Ben en Bea. Maar 1 ding is zeker: jouw ex gebruikt 
haar macht over Bea om tussen jullie te komen. Helena is degene die zo'n 'jungle kamp' zou nodig 
hebben. Maar in de plaats van Helena op haar plaats te zetten, steek je een mes in Bea's rug. Je bent 
gewoon helemaal in de war sinds Helena terug is."  
Michael: "Nee, ik weet wat ik wil! Het is gewoon tijd dat Bea een beslissing maakt!"  
   
   
(op het kamp)  
   
Caro: "Ik kan niet leven zonder dit ding!"  
(John heeft alle gsms, mp3 spelers en dergelijke afgepakt)  
Coach John: "Geen discussie."  
Caro: "Maar je hebt mijn gsm en mp3 speler al!"  
Coach John: "Je hebt al genoeg van dat spul op je gezicht, geloof me. Op deze trip moet iedereen zijn 
echte gelaat tonen, zonder make up, geen afleidingen. Geen gsms, geen smsen, geen internet, geen 
muziek. Ik zal je naar de limieten van je fysieke capaciteiten brengen en jullie confronteren met taken 
die je niet op je eentje zal kunnen uitvoeren, maar enkel als team."  
Ben: "Halleluja!"  
Coach John: "Waar is de tweede leerkracht?"  
Mvr. Krawcyk: "Ik weet het niet?"  
Coach John: "Kun je haar alsjeblieft bellen?"  
Bea: "Sorry, Bea Vogel. Ik ben te laat."  
Coach John: "U moet weten dat ik geen verschil maak tussen leerkrachten en studenten. Dezelfde 
regels gelden voor iedereen. En stiptheid is belangrijk voor een goed team."  
Bea: "Ja, u hebt zeker en vast gelijk."  
(Bea wilt haar gsm afgeven)  
Coach John: "U mag die bijhouden als verantwoordelijke."  
Bea: "Zelfde regels voor iedereen."  
Mvr. Krawcyk: "Ben je zeker? En als iemand je probeert te bereiken?"  
Bea: "Misschien is het goed als ik eens drie dagen niet bereikbaar ben."  
Coach John: "Allemaal instappen! We vertrekken!"  
   
   
(onderweg naar het kamp)  
   
Caro: "Ik heb dorst. Hoort sterven van de dorst ook bij de training?"  
John: "Is ze altijd zo dramatisch?"  
Mvr. Krawcyk: "Je kan het je niet voorstellen.. Hoe komt het dat een moderne man zich terugtrekt in 
deze jungle?"  
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John: "Mvr. Krawcyk.. Het hele leven is een jungle. En dit is nog niets. Ik heb 5 jaar in de Australische 
jungle gewoond. Ratten, ratelslangen,... Dat, dat is de echte jungle."  
(het pad eindigt bij een grote boomstam die als brug over een smalle vallei dient)  
John: "Iedereen hier komen. Voor het volgende deel moet je je partner helpen! Wie gaat eerst?"  
Caro: "Daarover?"  
Ronny: "Wil je dat wij ook in een rolstoel terechtkomen ofzo?"  
Ben: "Gast, zwijg toch gewoon!"  
Emma: "Ik ben er zeker van dat het wel leuk zal zijn."  
Sophie: "Mvr. Vogel, ik kan niet.. U weet dat ik hoogtevrees heb sinds.. " (Sophie was bijna van het 
schooldak gesprongen)  
Ronnie: "Ik ook, mijn hele leven al.."  
John: "Ok, jullie blijven hier en ik neem een andere weg met mvr. Krawcyk en de andere studenten." 
(hij wijst naar de andere kant van de vallei) "Wanneer jullie daar aankomen is het kamp recht 
vooruit. Wacht gewoon op ons in het kamp tot we aankomen."  
Ronny: "Ik blijf ook hier."  
John: "Zeker? En je hoogtevrees dan?"  
Ronny: "Ik zal mijn angst overwinnen. Dat is waarom we hier zijn, toch?"  
John: "Ok, we gaan."  
   
   
(ze hebben allemaal veiligheidskleding aan)  
   
Emma (tegen Ronny): Nu moet jij Mvr. Vogel beveiligen.  
Ronny: "Ben mag haar vangen met zijn lasso."  
Ben: "Wees voorzichtig, ik zal het wel doen."  
Emma: "Nee, laat hem het maar proberen."  
(Ronny beveiligt Mvr. Vogel met zijn touw, zodat ze kan oversteken, maar in het midden valt ze)  
   
   
(op school)  
   
Michael: "Jij en ik moeten praten. Wat ben je van plan?"  
Helena: "Ik ga mvr. Krawcyk's klas overnemen. Het zal tof zijn om weer eens les te geven."  
Michael: "Waarom chanteer je Bea? Wat is die rotzooi over dat team coaching gedoe?"  
Helena: "Chantage?"  
Michael: "Je zit achter iets compleet anders aan."  
Helena: "En wat mag dat dan wel zijn?"  
Michael: "Jij wilt mij en Bea uit elkaar."  
Helena: "Geloof je echt dat drie nachten jou en Bea uit elkaar kunnen halen? Jij moet je vriendin echt 
wel vertrouwen, hé?"  
Michael: "Voor jij terugkwam ging alles goed."  
Helena: "Als jullie relatie goed zat zou je nu niet panikeren. Vanwege mijn positie als directrice moet 
ik beslissingen maken en als jij Bea niet alleen kan laten in de bossen met haar studenten voor 1 
nacht, dan is dat niet mijn probleem. Trouwens.. Vannacht zijn er vallende sterren, wist je dat? Zeer 
romantisch!"  
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(wandelend in het bos)  
   
Ben: "Hej, is alles ok?"  
Bea: "Ik denk dat ik mijn enkel heb verstuikt."  
Ben: "Gast, hoeveel mensen moeten er nog gekwetst raken door jou?"  
Bea: "Wat bedoel je daarmee?"  
Ronny: "Niets. Die gast heeft gewoon teveel vrouwelijke hormonen."  
Ben: "Ok, zeer, zeer traag! Kan je rechtstaan?"  
Bea: "Auw, mhm.. Het gaat wel. Auw.."  
   
   
Mvr. Krawcyk: "Als kind kwam ik vaak in het bos met mijn ouders. We verzamelden mos."  
John: "Waarom bent u geen directrice meer?"  
Caro: "Mvr. Krawcyk! Ik kan niet verder!"  
Sophie: "Waarom ben je zo stom om nieuwe stapschoenen te dragen? Elk kind weet dat je die eerst 
moet inwandelen!"  
Caro: "Wist ik veel dat we te maken zouden hebben met een slavendrijver!"  
John: "Ik geef je tien minuten. Daarna moeten we echt verder, het wordt donker."  
Caro: "Vergeet het, ik meen het, mijn voeten doen pijn!"  
   
   
Ben: "Ok, pauze. Jongens, dit gaat niet werken. We moeten haar dragen, om de beurte."  
Ronnie: "Ben je gek?"  
Ben: "Heb jij een beter idee dan?"  
Ronnie: "Jep!"  
(Ronnie haalt een andere gsm uit zijn zak)  
Bea: "Ik geloof dit niet!"  
Ronnie: "Denkt u nu echt dat ik hen toelaat om me rondjes te laten wandelen in een bos zonder 
GPS?"  
Bea: "Daar praten we later nog over."  
Ronnie: "Willen jullie nu weten waar de volgende weg is of niet? Ik kan jullie erheen brengen."  
Ben: "Geef die gsm hier."  
(de gsm valt in het water)  
Ronnie: "Hej! Gast, heb je enig idee hoeveel dat gekost heeft? Hoe dom kan je zijn?"  
Ben: "Het is je eigen schuld!"  
Bea: "Werkt het nog?"  
Ronnie: "Niks."  
Ben (tegen Bea): "Het spijt me."  
Ronnie: "Hej, je moet je tegenover mij excuseren!"  
Bea: "Stop ermee! Luister, gaan jullie twee gewoon terug naar het kamp. John weet wel wat te doen. 
Ronnie! Ronnie wacht!"  
Emma: "Ik ga hem wel halen."  
(Ronnie vertrekt met Emma die achter hem aan loopt)  
Bea & Ben: "Maar.."  
Ben: "Dat was niet gepland, hé?"  
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(later in het kamp: Emma en Ronnie wachten op de andere groep)  
   
Emma: "Eindelijk!"  
Ronnie: "Wat is er met jou aan de hand?"  
Sophie: "Mevrouw had een blein."  
Caro: "Blein? Het was aan het bloeden!"  
Emma: "Mvr. Vogel is gevallen!"  
Mvr. Krawcyk: "Wat?"  
Emma: "Haar enkel is verstuikt. Ben is bij haar gebleven."  
Mvr. Krawcyk: "We moeten er onmiddelijk naartoe! Hoe ver weg is het?"  
John: "Het is al te donker."  
   
   
(in het appartement van Michael & Sebastian: Michael drinkt een biertje)  
   
*flashback*  
   
Julian Götting: "Jij wou Mvr. Vogel kussen."  
Ben: "Ja. Omdat ik van haar hou."  
Bea: "Ik heb je niet de waarheid vertelt. Over Ben en mij. Het is waar. Wij hadden een affaire."  
   
*einde flashback*  
   
   
(in de bossen)  
   
Ben: "Ik vrees dat er vandaag niemand nog naar hier zal komen."  
Bea: "Het is veel te gevaarlijk in het donker. Ze zullen morgenvroeg wel terugkomen."  
Ben: "Waar is je slaapzak?"  
Bea: "De slaapzakken van de leerkrachten zijn al in het kamp. Omdat wij het eten bij hadden. We 
hebben dus maar 1 slaapzak."  
Ben: "Geweldig. Ik wou zo ver mogelijk uit je buurt blijven vandaag."  
Bea: "Ik ook."  
(ze lachen)  
   
   
(Michaels appartement: de bel gaat)  
   
Helena: "Mag ik binnenkomen?"  
   
   
(in de bossen)  
   
Bea: "Ik zou goed kwaad op je moeten zijn."  
Ben: "Waarom?"  
Bea: "Ik ben enkel hier omdat jij maar geen afstand kan houden van Ronnie. Is het het echt waard?"  
Ben: "Wat bedoel je precies?"  
Bea: "Wel, dat we hier zijn nu. Alleen in de bossen. In het donker. In de kou. Ow."  
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Ben: "Eerlijk? Ik vind het hier wel leuk. Het is stil. Mijn hoofd is helderder. We hebben eten. En jij 
bent hier. Dit is de mooiste avond die ik in lange tijd heb gehad. En nu kruipen we alletwee in mijn 
slaapzak."  
Bea: "Geen sprake van."  
Ben: "Bea, ik weet dat je koppig bent, maar je bent niet dom. Als we elkaar niet warm houden kan je 
bevriezen. Ik beloof dat ik je niet zal aanvallen.  
(beide grijnzen)  
   
   
(Michael laat Helena binnen)  
   
   
(in de bossen liggen Ben en Bea in hun slaapzak, ze draaien en keren en merken hoe dicht hun 
gezichten bij elkaar liggen)  
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