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I N HOUD.
My name is Joe, speelt zich af in Ruchill, een achterstands-

(tegen betaling uiteraard). Tijdens de klus wordt hij gesnapt

buurt in Glasgow, de grootste stad van Schotland.

door een ambtenaar van de sociale dienst die dreigt om zijn

De hoofdpersoon is Joe Kavanagh, een alcoholist die al tien

uitkering stop te zetten. Zonder dat Joe het weet schrijft

maanden geen druppel meer heeft gedronken. Hij is werke-

Sarah een brief naar de gemeente waarmee ze het gevaar

loos en probeert zo af en toe zijn uitkering aan te vullen met

afwendt. Als Joe haar daarvoor gaat bedanken, begint er

wat zwarte klussen. Maar het grootste deel van zijn tijd

heel voorzichtig een verliefdheid te ontstaan.

besteed hij aan het coachen van een voetbalelftal dat

Allebei zijn ze bang voor die verliefdheid en de heftige

bestaat uit jonge werkelozen en ex-junkies. Voetballen kun-

emoties die dat met zich meebrengt. Hij omdat hij bang is

nen ze geen van allen maar toch is het elftal de spil waar

voor alle emoties die ervoor zouden kunnen zorgen dat

hun leven om draait. Lid zijn van deze in de shirts van

hij weer gaat drinken en zij om dat ze bang is om haar geor-

Duitsland spelende club is een van de weinige dingen die zij

dende leven kwijt te raken.

de moeite waard vinden, het is ook hun enige lol. De colle-

Hun eerste contact hebben ze voor de deur van Liam (David

ga-coach en beste (en enige) vriend van Joe is Shanks (Gary

Mckay) een speler uit Joe’s elftal. Liam woont samen met

Lewis). Shanks is (ook) een ex-alcoholist, hij werkt als

Sabine (Annemarie Kennedy), samen hebben ze een zoontje

beveiligingsbeambte, hij is Joe’s grootste steun om van de

en zijn “klant” van de buurtverpleging en dus van Sarah.

drank af te blijven en helpt hem soms met wat geld. Samen

Allebei zijn ze wanhopig bezig om niet weer aan de drugs te

doen zij alles om de voetbalclub bij elkaar te houden. De

raken. Dat lukt bij Liam, maar niet bij Sabine.

tweede hoofdpersoon is Sarah (Louise Goodall), een wijk-

Als Sabine weer aan de dope raakt en schulden maakt bij

verpleegkundige, die een rustig en onafhankelijk leven leidt.

een grote crimineel, de ex-”werkgever” van Liam, komen de

Ze ontmoet Joe na een bijna-ongeluk tussen haar auto en de

problemen en hun uitzichtloosheid pas echt boven water.

bus waarin Joe zijn elftal vervoert. Als blijkt dat haar huis

De wanhoopspoging van Joe om te redden wat er te redden

behangen moet worden biedt Joe aan dat voor haar te doen

valt maakt de problemen eerder groter dan kleiner.

meer weten: beo.nl@planet.nl

