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ALGEMENE NIEUWSBRIEF – MEI 2017  
In deze nieuwsbrief blikken we terug op het eerste EuroGroei Film Event. 

 Daarnaast vertelt Roland Wigman meer over zijn werk als juridisch adviseur 

van onze filmfondsen en ontvangt u een update van onze laatste film

producties.

EERSTE EUROGROEI FILM EVENT: 
EEN GESLAAGDE AVOND 

Hoe gaat het maken van Gek van Oranje in zijn werk? Tijdens het EuroGroei 

Film Event kregen de bezoekers een uniek kijkje in de keuken van deze nieuw te 

produceren film. Aansluitend werd een voorpremière van Het Verlangen vertoond. 

Een verslag van de avond.

Door: Martijn Schenk. 

In een goedgevulde zaal van het Utrechtse Cinemec trapten Edo Meijerman, bestuurder bij 

 EuroGroei, en Arnold Heslenfeld, producent van Topkapi Films, de avond af. Zij wezen op het 

gunstige klimaat voor filminvesteringen. “Ondanks de mindere cijfers in 2016, doet de Nederlandse 

film het altijd goed. Daarnaast stijgt het bioscoopbezoek in Nederland”, zei Meijerman. En Neder

landse investeerders zijn belangrijk voor het realiseren van Nederlandse films, aldus  Heslenfeld. 

“Het geld voor lokale films, zoals Gek van Oranje, is alleen in Nederland op te halen. Het verhaal 

speelt zich namelijk af tegen de achtergrond van de Oranjegekte tijdens het WK voetbal in 2010.”

GvO geeft een kijkje in de keuken 

Nadat het publiek inhoudelijke vragen over de filmfondsen had gesteld, gaf het team van Gek van 

Oranje een kijkje in de keuken van het film maken. Zo vertelde regisseur Pim van Hoeve in grote 

lijnen het verhaal van de romantische komedie die tegen de achtergrond van het WK voetbal 2010 

speelt. “Het wordt een film over het gekke gedrag rondom het Nederlands elftal. Iedereen gaat dan uit 

z’n dak, terwijl we in Nederland vaak zeggen: “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. 

We volgen in de film een aantal mensen die niks moeten hebben van de Oranjegekte. Aan de hand 

van die karakters onderzoeken we waar die Oranjekoorts vandaan komt.”

3D-animatie

Om een vol en oranje Museumplein creëren wordt gebruik gemaakt van speciale effecten. 

 ”Dennis Kleyn van Planet X, het bureau dat deze speciale effecten gaat toevoegen, liet zien hoe 
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zij eerder deze speciale effecten hebben gemaakt voor de film Publieke Werken. “Het is natuurlijk 

onmogelijk om bijvoorbeeld het Amsterdamse stationsplein uit 1898 na te bouwen. Aan de hand 

van historische foto’s en archiefbeelden maken we een 3Danimatie.” Vervolgens is in Hongarije 

een set van 60 vierkante meter van de Amster

damse straten uit 1898 nagebouwd. Kleyn: 

“Aan weerskanten van de set plaatsen we dan 

green screens, die we later kunnen invullen met 

visuele effecten. ”De beelden uit Publieke Werken 

van voor en na de visuele bewerking zorgden voor 

enthousiaste reacties uit de zaal.

Een storyboard via YouTubefilmpjes

Voordat de voorpremière van Het Verlangen werd getoond, vertelde cameraman Dennis Wielaert  

hoe de crew aan de hand van foto’s en YouTubevideos een storyboard maakt. “Een plaatje doet 

leven. Als we bijvoorbeeld een beeld zien van een wasserette met zwartwitte tegels en we vinden 

dat goed bij de film passen, dan gaan we daar naar op zoek”, vertelt Wielaert. Het publiek kreeg 

daarna een zogeheten previsual te zien van de scene op het oranje museumplein. “Voor de 

camerastandpunten maken we bijvoorbeeld gebruik van YouTubefilmpjes van supporters die 

daar toen waren. Zo weten we hoe we de scene het best in beeld moeten brengen zodat het er 

realistisch uit ziet.”

Geslaagde avond

EuroGroei Films kijkt terug op een geslaagde avond en dankt alle aanwezigen voor hun komst. 

Als u aan de hand van deze avond nog vragen heeft zijn wij uiteraard telefonisch en per email 

bereikbaar. 

Zo kunt u Nederlandse films mede mogelijk maken

Veel Nederlandse films worden mede mogelijk 

gemaakt door Eurogroei Films en Topkapi Films. 

Maar wat doen deze bedrijven nou precies? 

En hoe gaat het investeren in films eigenlijk in zijn 

werk? Dit filmpje geeft antwoord. 

Foto’s: Cassandra Seelemeijer

https://player.vimeo.com/video/155954920
https://www.youtube.com/embed/_3OzJnVh9O0
https://www.youtube.com/embed/ZOrc2fNK46Q
https://www.youtube.com/watch?v=94tDI95ZuZk
https://www.youtube.com/watch?v=94tDI95ZuZk
https://www.youtube.com/watch?v=94tDI95ZuZk
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KENNISMAKEN MET… ROLAND WIGMAN
Juridisch adviseur Roland Wigman is de expert op het gebied van filmauteursrecht. Hij geeft de film-

producenten juridisch advies bij het opzetten van een filmfonds. Waar let hij op?

Door: Martijn Schenk 

Roland Wigman kent de wereld van het film maken goed. Want voordat hij advocaat werd, werkte 

Wigman vijf jaar voor een filmproductiemaatschappij. “Bij Allarts heb ik meegewerkt aan de pro

ductie van films”, vertelt hij aan de telefoon. “Waaronder Prospero’s Books, The Cook, the Thief, 

His Wife & Her Love en een aantal andere Nederlandse films uit de jaren ‘80.” Later heeft hij zelf 

ook commercials geproduceerd. Inmiddels geeft Roland Wigman al vijfentwintig jaar juridisch 

advies aan filmproducenten. Zo is hij als jurist betrokken bij het produceren, uitbrengen of in orde 

maken van de financiering van nationale en internationale films. 

Daarnaast publiceert Wigman veel artikelen over ontwikkelingen op het gebied van filmauteurs

recht. “Ik schrijf blogs, wetenschappelijke en nietwetenschappelijke artikelen over klassiek 

auteursrecht in films. Ook schreef ik een boekje over dit onderwerp: Film voor de rechter.” 

Daarnaast is Wigman gastdocent op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar hij 

toekomstige filmmakers leert hoe zij juridische problemen kunnen voorkomen.

Expertise 

Met zo’n CV kan Wigman de expert op het gebied van filmauteursrecht genoemd worden. 

Veel Nederlandse filmproducenten benaderen Wigman dan ook voor juridisch advies wanneer zij 

een filmfonds oprichten. “Als een producent en EuroGroei Films een filmfonds willen oprichten, 

dan wordt allereerst gekeken naar de fiscale haalbaarheid van het fonds.” Beide partijen werken 

samen om te zorgen dat de participanten beschermd worden tegen de financiële risico’s en dat 

Foto’s: Cassandra Seelemeijer

http://www.imdb.com/title/tt0102722/
http://www.imdb.com/title/tt0097108/
http://www.imdb.com/title/tt0097108/
https://www.bol.com/nl/p/film-voor-de-rechter/1001004011542644/
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deze risico’s van tevoren duidelijk zijn. Wigman: “Wanneer dat in orde is, beoordeel ik voor de 

producent het prospectus.” 

Risico’s zijn er altijd, benadrukt Wigman aan de hand van een voorbeeld. “Een film wordt niet 

in chronologische volgorde van het verhaal opgenomen. Dus stel dat een acteur halverwege de 

 opnames gewond raakt en de opnames niet kan afmaken, dan heb je een probleem.” Om te

zorgen dat investeerders weten waar zij aan toe zijn, is het volgens Wigman belangrijk de  

 investeerders op de hoogte te houden van de voortgang. “Bijvoorbeeld over de rolverdeling of het 

uitvallen van een regisseur.” 

Jarenlange ervaring

Wigman heeft inmiddels dertig jaar aan ervaring bij het maken van deze risicoanalyses. Dat de 

advocaat zelf ook films heeft gemaakt helpt bij het inschatten van de gevaren. “Als ik een contract 

maak voor een bruggenbouwer, dan moet ik aan hem of haar vragen waar de risico’s liggen. 

Daarbij moet ik hopen dat diegene wel alles vertelt. Mijn ervaring geef ik ook door aan de film

maatschappijen die ik adviseer. Dan wijs ik ze bijvoorbeeld op het afsluiten van een noodzakelijke 

verzekering.”

Maar wat maakt na tientallen jaren het adviseren van filmproducenten zo leuk voor Wigman? 

“Ik zou het woord leuk niet willen gebruiken. Want als advocaat vind ik een boeiende rechtszaak 

over een ingewikkeld rechtsgeschil interessant, maar dat is vaak niet leuk voor de mensen die 

er bij betrokken zijn. Ik vind het opzetten van een filmfonds boeiend, omdat met het geld uit dit 

fonds veel mensen geholpen worden zoals de producent, regisseur, scenarioschrijvers en acteurs.” 

En wat is het voordeel voor de investeerders? “Voor hen is het investeren in een filmfonds leuker 

dan investeren in aandelen van een groot bedrijf. Op deze manier worden zij namelijk nauw bij de 

productie betrokken. Een filmfonds is een prachtig middel om films mogelijk te maken.” 

DEZE FILMS MAAKTE EUROGROEI FILMS MEDE MOGELIJK

Het Verlangen

Drie weken na de release is Het Verlangen al een Gouden Film. De film ging in maart 2017 in 

première en draait nu in meer dan 120 bioscoopzalen. In het verhaal levert Brigitte Hooijmakers, 

een rondborstige schoenenverkoopster gespeeld door Chantal Janzen, een heel slecht manus

http://www.chantaljanzen.nl/#cases
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cript in bij een in zwaar weer verkerende uitgeverij. Tegelijkertijd komt Herman Schutte ,een stot

terende en schele oudere schrijver, aanzetten met een meesterwerk. Broers Marc (Gijs Naber) 

en Boudewijn (Alex Klaasen) van de uitgevrij bedenken een wisseltruc waarbij ze Brigitte van 

rol laten wisselen met Herman. De truc werkt; het boek 

wordt een megasucces en Brigitte ontpopt zich tot een 

mediaster. Maar voor hoe lang?

EuroGroei Films vroeg de acteurs op de ‘roze’ loper 

waarom Het Verlangen zo’n leuke film is:

Mees Kees Langs de Lijn

Het vierde deel uit de Mees Keesserie was de meest succesvolle familiefilm van 2016. Net als 

de andere Mees Keesfilms, won Langs de Lijn een gouden film. 

Als Mees Kees, gespeeld door Leendert de Ridder,  tijdens de schoolvoetbalcompetitie 

 opeens voor zijn moeder moet zorgen, vervangt 

Dreus (Sanne Wallis de Vries) hem als coach. 

Team 6B ontspoort hopeloos en Tobias moet iets 

bedenken om Mees Kees weer terug te krijgen. 

 Gelukkig kan Meester Kees bij uitdagingen altijd 

 rekenen op zijn energieke leerlingen, die met creativiteit 

en hun humor alles op weten te lossen.

De Helleveeg

Deze film won verschillende (inter)nationale prijzen. Zo won Hannah Hoekstra afgelopen najaar 

op het Gala van de Nederlandse film haar tweede Gouden Kalf voor Beste Actrice. 

In de Helleveeg, gebaseerd op de succesvolle, gelijknamig roman van A.F.Th. van der Heijden, 

speelt Hoekstra de rol van Tiny. Een pittige verschijning 

die alle Brabantse mannen gek weet te maken. 

Haar twaalf jaar jongere neefje Albert (Benja Bruijning) 

is gefascineerd door zijn bijzondere tante. Haar ouders 

(Anneke Blok en Gijs Scholten van Aschat) en haar zus 

Hanny (Hadewych Minis) maken zich echter zorgen of 

Tiny wel een juiste man zal vinden en zich bovendien als 

een correcte vrouw weet te gedragen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Naber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leendert_de_Ridder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanne_Wallis_de_Vries
http://www.imdb.com/name/nm4142492/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benja_Bruijning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anneke_Blok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Scholten_van_Aschat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hadewych_Minis
https://www.youtube.com/embed/B9jxbPfZEOg
https://www.youtube.com/embed/MTc0-SyUXoc
https://www.youtube.com/embed/7FysEWgkl2A
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HUIDIGE FILMPRODUCTIES
Huisvrouwen Bestaan Niet 

Gijsje (Eva van de Wijdeven) is een jonge, ambitieuze controlefreak met enorme smetvrees. 

 Samen met haar partner Jasper (Kay Greidanus) heeft ze een kinderwens. Tegelijkertijd wil ze 

carrière maken bij het reclamebureau waar ze werkt. Haar oudere, rommelige zus Marjolein 

wordt gespeeld door Jelka van Houten. Ze is getrouwd met Huib (Leo Alkemade) en moeder van 

drie kinderen. Na het kwijtraken van haar baan als journalist probeert ze om een ‘schoolplein

moeder’ te worden. Maar lukt dat wel zonder talent? Als ‘schoolpleinmoeder’ staat Marjolein 

bovendien in de schaduw van de perfecte moeder Titia (Victoria Koblenko). Hun bohémienne 

moeder Loes (Loes Luca) heeft stiekem iets teveel hypotheken op het huis genomen. Dit tot grote 

ontsteltenis van haar dochters. Gijsje en Marjolein vinden het een verschrikkelijk idee dat ze hun 

familiehuis verliezen en zoeken naar mogelijkheden om het te behouden. In de komedie worden 

de drie vrouwen daarom gedwongen om hun verschillen aan de kant te schuiven en na te denken 

over het leven en huishouden dat ze voeren.

De opnames van deze film zijn in volle gang. De verwach

ting is dat Huisvrouwen Bestaan Niet met de kerstdagen in 

de Nederlandse bioscopen draait.

EuroGroei Films was aanwezig bij de castpresentatie van 

HBN en vroeg de acteurs naar hun verwachtingen.

Tulips, Love, Honour and a Bike

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van deze internationale film met Gijs 

Naber in de hoofdrol. De 33jarige acteur speelt in Tulips de Nederlandse boer Gauke, die na de 

Watersnoodramp in 1953 besluit om met een zak tulpenbollen naar Italië te fietsen. Daar bouwt 

hij een nieuw bestaan en op en gaat hij de strijd aan met de lokale maffia. Vijfentwintig jaar later 

komt zijn dochter, de Canadese Anna (Ksenia Solo), naar Italië. Daar ontdekt zij de liefde van 

haar leven en ontdekken ze samen de geschiedenis van Gauke.

V.l.n.r: Leo Alkemade, Victoria Koblenko, Jim Bakkum, Jelka van Houten, Kay Greidanus, Loes Luca, 
Rick Engelkes, Eva van de Wijdeven, Richard Kemper en Aniëlle Webster. Foto: Cassandra Seelemeijer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_van_de_Wijdeven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kay_Greidanus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jelka_van_Houten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Alkemade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_Koblenko
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loes_Luca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Naber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Naber
http://www.imdb.com/name/nm0989959/
https://www.youtube.com/watch?v=TAXDAuxxIaI
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Gek van Oranje 

Gek van Oranje is een zomerse ensemblekomedie, die zich afspeelt tijdens de paar weken 

dat Nederland een gedaanteverandering ondergaat, zijn doemaargewoon 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.” 

Onder meer 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.

Ook de opnames van deze Oranjekomedie zijn op moment 

dit bezig. De verwachting is dat de film in het voorjaar van 

2018 in première gaat.

Tijdens de castpresentatie maakte EuroGroei Films een 

sfeerverslag:

DEELNAME IN GVO NOG MOGELIJK
De totale emissie van Gek van Oranje bedraagt € 775.000, waarvan op dit moment voor € 600.000 is 

geplaatst. Dat betekent dat er in totaal nog € 175.000 geïnvesteerd kan worden. 

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 € 10.000.

Kenmerken emissie

 Deelname vanaf € 10.000

 Verwachte looptijd 24 maanden

 Hoge fiscale aftrekpost (2017)

  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) 

25,4%
Verwacht

rendement

Bij medium

scenario en

IB van 52%

http://www.nasrdindchar.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Susan_Visser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abbey_Hoes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martijn_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Voogd
https://www.youtube.com/embed/ZOrc2fNK46Q
https://www.youtube.com/embed/ZOrc2fNK46Q
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EuroGroei Films B.V.  Nieuwlandstraat 7, 5038 SL Tilburg, T 013-5435902, F 013-5430948, info@eurogroeifilms.nl, www.eurogroeifilms.nl

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.

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 (LOWHIGH). De uitkomsten van die scenario’s zijn in bovenstaande 
tabellen vereenvoudigd weergegeven per participatie van e 5.000, bij een inkomstenbelastingtarief van 52%.


