
EUROGROEI FILMS

Nasrdin Dchar en Susan Visser spelen in Gek van Oranje. Ook Abbey Hoes, 

Hannah Hoekstra, Martijn Fischer en Willem Voogd hebben een rol in de film 

van Pim van Hoeve. In deze nieuwsbrief stellen we de gehele cast aan u voor en 

nodigen we u uit voor een bezoek aan de set.  

Door: Martijn Schenk. 

“Voor de cast wilde ik graag een mix van bekende gezichten en nieuw talent. Dat is zeker 

gelukt”, zei regisseur Pim van Hoeve tijdens de perspresentatie in Amsterdam. Ook Esmee van 

Kampen, Martijn Lakemeier, Jan Versteegh en Sanne Wallis de Vries spelen in de film die zich 

afspeelt tegen de achtergrond van de Oranjekoorts die in 2010 heerste tijdens het WK voetbal in 

Zuid-Afrika. Daarnaast zijn er rollen voor Roben Mitchell, Suzanne Kipping, Susan Radder, Belinda 

van der Stoep en Ton Kas.
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V.L.N.R.: Roben Mitchell, Suzanne Kipping, Jan Versteegh, Pim Van Hoeve, Martijn Fischer, Nasrdin Dchar, 
Esmee van Kampen, Martijn Lakemeier, Willem Voogd, Susan Radder, Pieter Bart Korthuis, Abbey Hoes, 
Maarten Lebens en Belinda van der Stoep. Foto: Cassandra Seelemeijer.
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Gek van Oranje is een zomerse ensemble-komedie, die zich afspeelt tijdens de paar weken 

dat Nederland een gedaanteverandering ondergaat, zijn doe-maar-gewoon mentaliteit van zich 

afschudt en zich verliest in de totale Oranjegekte. Van Hoeve: “In de film volgen we een aantal 

mensen die juist niks moeten hebben van de Oranjekoorts. De verschillende verhaallijnen lopen 

door elkaar heen en aan de hand van die karakters nemen we de Oranjekoorts onder de loep.” 

VOOR EEN NADERE KENNISMAKING MET DE 
 BELANGRIJKSTE KARAKTERS IN DE FILM, KIJK EVEN 
 VERDER OP PAGINA 4

Eerste opnames in mei

De eerste opnamedag van Gek van Oranje 

was al op 1 mei. De verwachting is dat de 

opnames tot en met juni duren. “We draai-

en een aantal scenes op het Museumplein 

waar in 2010 tienduizenden mensen naar 

de wedstrijden keken”, vertelde Pim van 

Hoeve eerder aan EuroGroei Films. “We 

kunnen natuurlijk niet 10.000’en figuran-

ten optrommelen. Dus met visuele effecten 

gaan we een vol Museumplein creëren. 

Daarnaast gebruiken we archiefmateriaal 

van het WK in Zuid-Afrika. En in Litouwen 

filmen we de scènes van het stel (Michael 

en Janice – MS.) dat in ‘Lapland’ de 

WK-gekte ontvlucht.”

Setbezoek voor participanten 

De producent nodigt alle participanten uit om op dinsdag 30 mei een exclusief kijkje achter 

de schermen van Gek van Oranje te nemen. Deze dinsdag wordt de climax van de film op het 

Museumplein gedraaid. Om de sfeer tijdens de finale in 2010 na te bootsen, spelen honderden 

figuranten Oranjesupporters en wordt het podium uit 2010 opgebouwd. 

U kunt zelf ook figureren als Oranjesupporter en helpen bij de totstandkoming van de visual effects! 

Groepen van ongeveer tien personen worden die dag gefilmd voor een green screen. Later worden 

deze ‘supporters’ vele malen gekopieerd om in de film als een grote Oranjemassa terug te komen.

Het programma (onder voorbehoud van de productieplanning) is als volgt:

09.00 – 10.00: Ontvangst in een café/restaurant in de buurt of een grote tent op de set. 

(De exacte locatie moet nog nader worden bepaald);

10.00 – 10.30: Update van de producent: 

vorderingen van de productie en de screening van de promo;

10.30 – 13.00: Figureren;

Regisseur Pim van Hoeve toont het hondje Funny. 
Foto: Cassandra Seelemeijer
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13.00 – 14.00: Lunch;

14.00 – 16.00 Green screen opnames voor visual effects;

Speelt u straks ook in Gek van Oranje?

Producent Topkapi Films verloot onder de geïnteresseerde participanten een unieke ervaring.

De twee winnaars krijgen namelijk de gelegenheid om op 25 of 26 mei (de definitieve datum 

wordt later bepaald met het productieteam) een rol over te nemen van een van de acteurs tijdens 

de opnames van de Ziekenhuisscène in Alphen aan de Rijn. U zult dan ook een stukje tekst 

 hebben. De toelichting op de scène volgt later.

De participant krijgt bovendien een speciaal gemonteerde versie met hem of haar in de scène

thuisgestuurd. De winnaar wordt t.z.t. persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Zonder Oranje toch een Oranjegekte?

De verwachting is dat Gek van Oranje in het voorjaar van 2018 in de Nederlandse bioscoop 

verschijnt. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het Nederlandse elftal zich niet plaatsen voor het WK 

voetbal in 2018. Hopelijk kan Gek van Oranje toch nog tot een Oranjegekte leiden. Tot het zover 

is, houden wij u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom deze film.

Deelnemen

De totale emissie bedraagt e 775.000, waarvan op dit moment voor e 500.000 is geplaatst. 

Dat betekent dat er in totaal nog e 275.000 geïnvesteerd kan worden. 

Bent u na het bekendmaken van de cast enthousiast geworden en wilt u ook investeren in deze 

Oranjekomedie? Het is nog steeds mogelijk om via EuroGroei Films te investeren in Gek van Oranje. 

Deelname is mogelijk vanaf e 10.000. 

Kenmerken emissie

- Deelname vanaf e 10.000

- Verwachte looptijd 24 maanden

- Bewezen concept

- 25,4 % verwacht rendement (tegen 52% IB tarief)

- U deelt mee in de opbrengsten van de film

- Vele extra’s (zoals kaarten voor de rode loper en het bezoeken van de set) 

Scenario Bezoekers 2017 Totaal Netto Totaal % netto totale*
 aantal NL inleg fiscaal film  per jaar aftrekpost

LOW 100.000  (5.000)  3.822   1.367   5.189  3,1%  7.350      
LOW-MED 250.000  (5.000)  3.100   2.981   6.081  12,0%  5.962      
MEDIUM 400.000  (5.000)  2.015   5.409   7.424  25,4%  3.875      
MED-HIGH 550.000  (5.000)  1.991   5.463   7.453  25,7%  3.828      
HIGH 750.000  (5.000)  1.959   5.535   7.493  26,1%  3.766     

Rendement per Participatie naar scenario (LOW - HIGH)  Rendement op basis van 52% IB-tarief

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op een vijftal scenario’s (LOW-HIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande 
tabellen vereenvoudigd weergegeven per participatie van e 5.000,- bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.
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Belastingvriendelijk investeren

Het filmfonds maakt gebruik van de mogelijkheid om de film Gek Van Oranje als bedrijfsmiddel 

ineens af te schrijven. Participanten in het fonds schrijven af over de volledige investering. 

Dit leidt voor u als participant tot een forse aftrekpost van e 7.350,- per participatie van e 5.000 

op uw belastbaar inkomen. Het risico op verlies van uw deelnamebedrag wordt hierdoor beperkt. 

DOOR WIE WORDEN DE KARAKTERS GESPEELD? 
EEN OVERZICHT.

Susan Visser & Nasrdin Dchar

Adam (Nasrdin Dchar) is romanschrijver én voetbalhater. Maar zijn familie gaat, onder aanvoering 

van zijn vrouw Claudia (Susan Visser), helemaal op in het WK. Tijdens de wedstrijden van het 

Nederlands elftal ontvlucht Adam zijn huis, om terecht te komen in een andere gekte: de liefde. 

Thuis voelt Claudia de afwezigheid van Adam als een steeds groter gemis. 

Nasrdin Dchar won in 2011 de Gouden Kalf voor Beste Acteur, voor zijn rol in 

Rabat. Daarnaast speelde de Nederlands-Marokkaanse acteur in tientallen films 

(o.a. Tirza en Süskind), televisieseries (o.a. De Jacht) en theaterproducties. 

Susan Visser is onder meer bekend in haar rol als Anouk in Gooische Vrouwen. 

Ook speelde de 52-jarige actrice in Hartenstraat en Smoorverliefd.

Filmpje: Dit is de cast van Gek van Oranje

EuroGroei Films was zelf ook aanwezig bij de perspresentatie. 

In de video ziet u de cast van deze Oranjekomedie.

Stel uw vraag tijdens het setbezoek

Binnenkort bezoekt EuroGroei Films de set 

van Gek van Oranje om een filmpje te maken van de opnamedag. Wij geven u de 

mogelijkheid om uw vraag te stellen aan de acteurs en regisseur. Stuur uw vraag 

naar nena.kremers@eurogroeifilms.nl en misschien ziet u uw vraag wel beant-

woord woorden in het filmpje!

Willem Voogd & Hannah Hoekstra

Wiskundelerares Merel (Hannah Hoekstra) en haar vriend Duco (Willem Voogd) 

hebben allebei een droom. Zij wil dolgraag zwanger worden, hij droomt met zijn 

vrienden Ruben en Edward dat Nederland eindelijk eens het WK wint. Als Duco 

doorslaat in zijn passie, vraagt Merel zich af of hij nog wel de ware is. Tijdens de 

eerste wedstrijd van het Nederlands elftal ontmoet ze Adam. Ze spreken af om 

tijdens alle volgende wedstrijden, als heel Nederland voor de buis zit, elkaar ge-

zelschap te houden. Hun flirt begint onschuldig, maar als ze elkaar beloven om 

samen een hotel in te duiken als Nederland de finale haalt, wordt het serieus.

http://www.nasrdindchar.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Susan_Visser
mailto:nena.kremers%40eurogroeifilms.nl?subject=
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Voogd
https://www.youtube.com/embed/ZOrc2fNK46Q
https://www.youtube.com/embed/ZOrc2fNK46Q
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Ook Hannah Hoekstra is in het bezit van twee Gouden Kalveren. In 2012 werd ze op het Neder-

lands filmfestival gekozen tot Beste Actrice voor haar rol in Hemel en in 2016 voor haar rol als 

tante Tiny in De Helleveeg.  Verder speelde Hoekstra onder meer in Hartenstraat en verschillende 

theaterproducties.

Willem Voogd vertolkte de rol van Mees Kees in de eerste drie Mees Keesfilms. Daarnaast speelde 

hij ook in Feuten en Knielen op een bed violen.

Martijn Fischer & Esmee van Kampen

Omdat Michael (Martijn Fischer) en Janice (Esmee van Kampen) grote Oranjefans zijn, hebben 

ze hun bruiloft en huwelijksreis helemaal om het WK gepland. Als Michael tijdens de huwelijks-

ceremonie in elkaar zakt, wordt een ernstige hartkwaal bij hem ontdekt. Tot er een donorhart 

wordt gevonden, dient elke vorm van opwinding, met name de wedstrijden van het Nederlands 

elftal, vermeden te worden. Michael en Janice reizen daarom af naar een oord zonder voetbal om 

te ontdekken wat hun liefde zonder hun grootste hobby nog inhoudt.

Hij stal de show als André Hazes in de musical Hij Gelooft in Mij en in de film Bloed, Zweet en 

Tranen. In 2015 won Martijn Fischer zelfs de Gouden Kalf voor Beste Acteur in laatstgenoemde 

productie. Ook vertolkte de 49-jarige acteur rollen in The Passion, Rokjesdag en Mees Kees op 

kamp. Esmee van Kampen speelde ook in Rokjesdag. Daarnaast kunt u haar kennen van rollen 

in onder meer Loft, De TV-Kantine en Komt een man bij de dokter.

Martijn Lakemeier & Abbey Hoes & Susan Radder

Eva (Abbey Hoes) en Leon (Martijn Lakemeier) leren elkaar kennen als Leon Eva op de openings-

dag van het WK op het dak van hun flat aantreft, waar ze van plan is naar beneden te springen. 

Als hij haar van dat voornemen af heeft weten te houden, weet Leon bij elke wedstrijd Eva’s sombere 

gedachten te verdrijven en hoopt hij stiekem op meer. Huisgenoot Robine (Susan Radder) is niet 

de enige die opkikkert van de aanwezigheid van Leon.

Abbey Hoes en Martijn Lakemeier speelden eerder samen in de serie Feuten en de film Ventoux. 

In 2014 won Hoes de Gouden Kalf voor Beste Actrice, voor haar rol in Nena. Ze speelde verder 

hoofdrollen in Tirza, Koning van Katoren en Petticoat. Ook Lakemeier is in het bezit van een 

Gouden Kalf. In 2009 ontving hij voor zijn hoofdrol in Oorlogwinter de Gouden Kalf voor Beste 

Acteur. De 23-jarige acteur speelde ook hoofdrollen in Adios Amigos en Dagen van Gras. 

De 18-jarige Susan Radder was vorig jaar al genomineerd voor de Gouden Kalf voor Beste Actrice 

in een Televisiedrama voor haar rol Lieke in Horizon. Daarnaast vertolkte ze de rol Patty in het 

derde seizoen van A’dam – E.V.A.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martijn_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esmée_van_Kampen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abbey_Hoes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martijn_Lakemeier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Susan_Radder
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Roben Mitchell & Suzanne Kipping & Sanne Wallis de Vries

Wanneer TV-reporter Jennifer (Suzanne Kipping) onder toeziend oog van haar 

eindredacteur Brenda (Sanne Wallis de Vries) een reportage maakt op de markt, 

ontmoet ze de zingende marktkoopman Saïd (Roben Mitchell). De illegale vluch-

teling verkoopt Oranje vuvuzela’s en hoeden. 

Als Saïd onverwacht een internethit wordt, wil Jennifer hem helpen bij zijn droom 

om Nederlander te worden. Het succes keert zich echter tegen de sympathieke 

zanger, waardoor de liefde tussen de twee in gevaar komt.

Roben Mitchell studeerde drie jaar geleden af aan de Toneelacademie in 

 Maastricht. Na zijn opleiding speelde hij bij Het Nationale Toneel in De Storm 

en in de theatervoorstelling Baantje Live: de Cock en het Dodelijke Jubileum. 

 Suzanne Kipping speelde eerder in de serie Toon. 

Cabaretière Sanne Wallis de Vries heeft inmiddels ook al tientallen filmrollen 

op haar cv staan. Zo speelde ze eerder in Vet Hard, Moordwijven en de Mees 

Keesfilms.

Jan Versteegh & Belinda van der Stoep 

Hoewel Arjan Robben en Wesley Sneijder op het veld de show stelen, droomt die 

andere topspits van Oranje, Roy van Leer (Jan Versteegh), vanaf de reservebank 

van dat ene ‘moment of fame’; scoren tijdens het WK. In het spelershotel raakt 

hij echter in de ban van het Zuid-Afrikaanse kamermeisje Zanele (Belinda van de 

Stoep). 

Jan Versteegh is bekend als BNN-presentator. Gek van Oranje wordt zijn eerste 

filmrol. Dat gaat zeker niet op voor Belinda van de Stoep. De actrice speelde al in 

Alleen maar nette mensen, Van God Los en Flikken Maastricht/Rotterdam.

Ton Kas 

Weduwnaar Henk (Ton Kas) voelt zich met alle buitenlanders in de straat steeds 

verder ontheemd. Maar als zijn Chinese overbuurmeisje Ping (9 jaar) ontdekt dat Funny, 

het hondje van Henks overleden vrouw, de uitslagen van Oranje kan voorspellen, heeft hij meer 

vrienden dan ooit.

De 58-jarige Ton Kas speelde eerder Wonderbroeders, Materhorn en Dummie de Mummie. 

Naast acteur is Kas caba retier, regisseur en schrijver. 

http://www.imdb.com/name/nm8124409/
http://www.sannewallisdevries.nl
http://www.tvcagency.nl/portfolio/robin-mitchell/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Versteegh
http://favortalents.com/talents/belinda-van-der-stoep
http://favortalents.com/talents/belinda-van-der-stoep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_Kas

