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ROLVERDELING INTERNATIONALE STERRENCAST BEKEND  
KIDNAPPING FREDDY HEINEKEN gebaseerd op bestseller PETER R. DE VRIES  

 
 

De rolverdeling van de acteurs in de speelfilm KIDNAPPING FREDDY HEINEKEN  is 
bekend. Jim Sturgess (Cloud Atlas, 21) speelt de rol van Cor van Hout, Sam Worthington 
(Avatar, Clash of the Titans) is Willem Holleeder, Mark van Eeuwen (App, Finn, De Eetclub 
en GTST) is Frans Meijer (Spikes), Ryan Kwanten (True Blood) is Jan Boellaard (Cat) en de 
Australische acteur Tom Cocquerel is Remmetje, Martin Erkamps (Brakes). Eerder werd al 
bekend dat Anthony Hopkins in de rol van Freddy Heineken kruipt. Op dit moment vinden 
de laatste castings plaats. 

De regie van deze internationale actiethriller is in handen van Daniel Alfredson The Girl 
Who Played with Fire, The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest.  

Het script van de Engelse scriptschrijver William Brookfield (Rough Magic) is gebaseerd op de 
bestseller van de Nederlandse misdaadjournalist en Emmy winnaar Peter R. de Vries. Zijn 
gedetailleerde verslag van de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken, staat al twee 
decennia hoog genoteerd in de bestseller lijsten. Hij is tevens creatief consultant van de film 
KIDNAPPING FREDDY HEINEKEN.   

Peter R. de Vries: ‘Ik werk nu al meer dan twee jaar samen met het team van Informant Media en 
ik kan niet anders zeggen dan dat ik behoorlijk onder de indruk ben van hun inzet en kunde. 
Regisseur Daniel Alfredson is een schot in de roos. Ik heb hem ontmoet en ik ben ervan 
overtuigd dat hij en de fantastische cast iedereen gaan verrassen”. 
 

De opnamen van KIDNAPPING FREDDY HEINEKEN starten eind oktober in België, daarna zijn 
Amsterdam en New Orleans aan de beurt. 

Over de film 
De film vertelt het verhaal van de meest geruchtmakende ontvoering van de 21ste eeuw met de 
hoogste losgeld eis die ooit is betaald in die tijd. Freddy Heineken (Hopkins) en zijn chauffeur  Ab 
Doderer, worden in 1983 gekidnapt en vrijgelaten nadat er een bedrag van 35 miljoen gulden is 
betaald. Een groot deel van het losgeld is nooit terug gevonden  
 
Over de productie 
De productiemaatschappij is het Oscar winnende productiebedrijf Informant Media. Het in 
Nederland gevestigde European Film Company (EFC) heeft een exclusieve samenwerking met 
Informant Media voor internationale filmproducties die gezamenlijk worden ontwikkeld. EFC is in 
2012 opgericht door Volterra BV (Soldaat van Oranje – De Musical, Frankenstein’s Army, Streets 
of the World) en Century Productions BV(Mark van Eeuwen). Umedia co-produceert de film in 
België. De financiering van de film wordt verzorgd door Informant Media, het Amsterdamse film 
financieringsbedrijf Global Film Partners, Three Point Capital, Umedia en the National Bank of 
Canada.  
 
 

A-Film Distribution zal de film in de Benelux uitbrengen. 
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Noot voor de redactie: 

Mocht u interesse hebben in een setvisit in Amsterdam, neem dan contact op met: 

A–Film Benelux, Manon de Weerd  
Email: manon.deweerd@a-film.nl 
Mobile: 06-13142694 

Voor meer informatie over de productiemaatschappijen: 
http://informantmedia.com 
http://europeanfilmcompany.com 
http://www.umedia.eu/nl/index.html 
http://globalfilmpartners.com 

 


