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WRITERS ROOM VOOR FILM EN TELEVISIE
Winchester McFly: dé Writers Room van Nederland.
Vijf scenaristen met dezelfde droom: films en series schrijven met een originele
insteek en hoge kwaliteit. We zijn altijd op zoek naar projecten met de perfecte
combinatie van geliktheid en gelaagdheid.
We werken volgens het Amerikaanse systeem van het showrunnerschap: één
hoofdschrijver die de rest van het team aanstuurt. De showrunner is de uiteindelijke
trechter waardoor alle groepsinput de wereld in gaat. We geloven namelijk heilig in de
kracht van de writers room. Het is in onze ogen de enige juiste manier om een serie
te schrijven.

Matthijs Bockting, Joost Reijmers, Pieter van den Berg,
Thomas van der Ree en Michael Leendertse.
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WERKERVARING
IN ONTWIKKELING
VAN GOD LOS IV; Dramaserie
(9 x 50 min)
PUPKIN FILM, BNN (1 aflevering)
Stand alone afleveringen gebaseerd op waargebeurde
moordzaken.
SMERIS IV; Dramaserie
(10 x 50 min)
PUPKIN, BNN
Theo, een onstuimige moordzaken detective wordt
gekoppeld aan Willem, een neurotische collega
om samen de georganiseerde misdaad te bestrijden.
BANKIER VAN HET VERZET; Speelfilm
(100 min.)
NL FILM, EO
Het verhaal van de gebroeders van Hall die aan het
einde van de Tweede Wereld Oorlog de grootste
Nederlandse bankroof ooit pleegden, om zo het verzet
te financieren.
VLIEGENDE HOLLANDERS; Dramaserie
(8x50 min.)
TOPKAPI, AVROTROS
Als pioniers van de Nederlandse luchtvaart zijn idealist
Albert Plesman en opportunist Anthony fokker
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één heeft de
ander nodig, maar ze kunnen elkaar ook niet uitstaan.
GEREALISEERD
2017

EVERT_45; Webserie
(11 afleveringen, verschillende lengtes)
PUPKIN, N=5, KPN
Hoofdpersoon Evert doet al vloggend zijn verhaal in de
nadagen van de Tweede Wereld Oorlog.
SMERIS III; Dramaserie
(10 x 50 min)
PUPKIN, BNN
Theo, een onstuimige moordzaken detective wordt
gekoppeld aan Willem, een neurotische collega
om samen de georganiseerde misdaad te bestrijden.

2016
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RIPHAGEN; Dramaserie
(3 x 50 min, tevens bioscooprelease)
PUPKIN, VPRO
Het verhaal over de grootste, Nederlandse
oorlogscrimineel. Wereldwijd gedistribueerd op Netflix.
CV

JULI 2017

HOE HET ZO KWAM DAT DE RAMENLAPPER
HOOGTEVREES KREEG; One Night Stand
(50 min)
PRPL, NTR
Een romantische komedie over een ramenlapper die
enkele uren voor zijn pensioen bevangen wordt door
hoogtevrees, hoog op zijn ladder.
OP WEG NAAR PAKJESAVOND; jeugdserie
(17 x 10 min.)
NL FILM, NICKELODEON (6 afleveringen)
Er is een indringer in het pakhuis van Sinterklaas. Zal
hij op tijd ontdekt worden?
NIEUWE TIJDEN; Dramaserie
(75 x 25 min.)
ENDEMOL, RTL 4, VIDEOLAND (10 afleveringen)
Dagelijkse soap over zes vrienden in een
studentenhuis. Spin-off van Goede Tijden, Slechte
Tijden.
2015

DE DETTA DOSSIERS; True Detective
webgame voor HBO NEDERLAND
Een Facebook game om het tweede seizoen van True
Detective te promoten, met een real life finale.
4JIM; Dramaserie
(24 x 25 min)
PUPKIN, KRO
Een deels geïmproviseerde serie over een jongen die
ongeneeslijk ziek is en daarom nog één keer met zijn
vriendengroep een hele zomer wil feesten.
BUREAU RAAMPOORT; Dramaserie
(8 x 45 min)
NL FILM, SBS (2 episodes)
Stand alone politieserie over een jonge agent
die samen met een ouwe rot in het vak moorden
moet oplossen in hartje Amsterdam.

2014

SMERIS II; Dramaserie
(10 x 50 min)
PUPKIN, BNN
Theo, een onstuimige moordzaken detective wordt
gekoppeld aan Willem, een neurotische collega
om samen de georganiseerde misdaad te bestrijden.
BLUF; Dramaserie
(10 x 50 min)
NL FILM, RTL 5 (2 afleveringen)
Een pokerspeler wint een groot geldbedrag bij een
pokertoernooi. Wat doet dit met hem en zijn
vrienden?
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FREEZE; Korte film
(15 min)
SHOOTING STAR FILMCOMPANY, KRO
Als Anna een fles ontdekt met een magische spreuk,
kan ze mensen voor enige tijd bevriezen. Maar er zijn
meer kapers op de kust, die de fles willen hebben.
MOORDVROUW Dramaserie
(10 x 45 min)
ENDEMOL, RTL 4 (3 afleveringen)
Politieagente Fenna is een eigengereide moordvrouw,
die met haar onorthodoxe aanpak niet alleen
criminelen ontmaskert, maar ook collega’s tegen zich
in het harnas jaagt.
2013

SMERIS II; Dramaserie
(10 x 50 min)
PUPKIN FILM, BNN
Theo, een onstuimige moordzaken detective wordt
gekoppeld aan Willem, een neurotische collega
om samen de georganiseerde misdaad te bestrijden.
VAN GOD LOS III; Dramaserie
(9 x 50 min)
PUPKIN FILM, BNN (1 aflevering)
Stand alone afleveringen gebaseerd op waargebeurde
moordzaken.
PONY PLACE; korte film
(10 min.)
TOPKAPI FILM, NTR
Een grootmoeder krijgt de zorg voor de digitale
boerderij van haar kleindochter.
97%; Korte film
(10 min)
CAVIAR
Bert ontdekt via een app op zijn telefoon dat een 97%
liefdesmatch in de buurt is. Lukt het hem om haar te
vinden voordat zijn metro de eindhalte bereikt?
STAND-BY ME; Korte film
(10 min.)
ALP MEDIA, NTR
Een korte tragikomedie over genieten van de
kleine dingen in het leven.
FEUTEN III; Dramaserie
(10 x 25 min)
PUPKIN FILM, BNN
Een jonge student meldt zich aan bij het
studentencorps. Ontgroening, chicks en moeilijk veel
bier.
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MET EXCUSES VOOR HET ONGEMAK; Korte film
(27 min.)
NFTA, VARA
Een tragikomische mozaïek vertelling over de
schijnbaar perfecte en gelukkige inwoners van een
moderne jaren '60 stad.
SACRED DEFENCE; Korte film
(28 min.)
NFTA, HUMAN
Reza bereidt tijdens de Iran-Irak oorlog soldaten
mentaal voor op het slagveld. Zijn twijfels over het
nut van de strijd groeien wanneer zijn dertienjarige
zoon Amin zich meldt als rekruut.
2012

BELLICHER: CEL; Dramaserie
(6 x 50 min, ook bioscoop release)
PUPKIN, VPRO
Als de identiteit van een onschuldige man wordt
gestolen, gaat hij achter de daders aan om zo zijn
eigen identiteit terug te krijgen.
FEUTEN II; Dramaserie
(10 x 25 min)
PUPKIN FILM, BNN
Een jonge student meldt zich aan bij het
studentencorps. Ontgroening, chicks en moeilijk veel
bier.

2011

VAN GOD LOS I; Dramaserie
(9 x 50 min)
PUPKIN FILM, BNN (3 afleveringen)
Stand alone afleveringen gebaseerd op waargebeurde
moordzaken.
THE SPIRAL; Dramaserie
(5 x 50 min)
CAVIAR, AVRO, CANVAS
De charismatische leider van een kunstenaarscollectief
plant een roof van zes wereldberoemde schilderijen.
EEN BIZARRE SAMENLOOP VAN
OMSTANDIGHEDEN; Korte film
(9 min.)
NFTA, BNN
Drie Amsterdammers hebben allemaal een rotdag.
Hun stommiteiten lijken op het eerste gezicht niets
bijzonders, maar wat gebeurt er als je deze bij elkaar
optelt?
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FEUTEN I; Dramaserie
(8 x 25 min)
PUPKIN FILM, BNN
Een jonge student meldt zich aan bij het
studentencorps. Ontgroening, chicks en moeilijk veel
bier.
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