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1. Vooraf 
 

De ‘Helden’ van Ketnet zijn een gevestigde waarde bij jong tv-kijkend Vlaanderen. Al drie 

seizoenen lang inspireren de vier waaghalzen met hun creativiteit, vindingrijkheid en durf. Kan je 

zelf een raket bouwen en lanceren? Kan je een auto maken van een bed? Kan je een zeepbel 

maken waar je zelf in past? Kan je zelf een spookhuis bouwen? Ja, de ‘Helden’ kunnen het 

allemaal. En in het voorjaar van 2016 gaan ze nog veel verder. De Helden maken immers hun 

eigen… film! 

 

 

2. Kort: het verhaal 
 

De Helden zijn altijd op zoek naar fun en avontuur. Ook wanneer ze naar de Belgische kust 

trekken voor een zalige zomervakantie. Nauwelijks zijn ze toegekomen, of ze maken van hun 

verblijfplaats in de duinen al een minipretpark, inclusief razendsnelle achtbaan. 

Bij een fantastische vakantie aan zee hoort natuurlijk ook een vakantielief. Al op de eerste dag 

verliest bolleboos Dempsey zijn hart aan Eva, een mooi en schrander meisje dat aan zee verblijft 

bij haar lichtjes geschifte tante Lea. Hoewel Eva duidelijk ook een boon heeft voor Dempsey, 

komt er van een romance weinig in huis. Eva vertrekt immers na enkele dagen al op taalkamp aan 

de Engelse kust. De Helden kunnen het niet aanzien dat hun goede vriend Dempsey met een 

gebroken hart rondloopt, en ze beslissen om Eva achterna te gaan. Met zelfgemaakte boten de 

zee over. Meer zelfs, ze maken er een race van: om het eerst in Engeland.  

Voor deze onderneming moeten de Helden werkelijk alles uit de kast halen, want ook navigatie en 

vaartalent zijn nodig. Ze kunnen daarbij rekenen op de goede raad van Jos, een zelfverklaarde 

zeevaarder die op een scheepskerkhof woont. Zo beginnen ze met vier creatieve boten, én vol 

goede moed, aan de oversteek. Al snel blijkt echter dat de echte tegenstanders in deze race niet 

de Helden zelf zijn, maar de elementen: water en wind. Hebben ze zich dit keer overschat? Is dit 

de uitdaging die hun petje te boven gaat? Of zijn de Helden van Ketnet toch ook Helden van de 

zee? 

 

Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De Kust blijft een toeristische 

bestemming die een breed publiek aanspreekt. Elke Belg kent de Kust en heeft 

jeugdherinneringen aan een verblijf aan zee. De nieuwe bioscoopfilm is voor het provinciebedrijf 

Westtoer een uitstekende gelegenheid om de Kust op een originele manier in de kijker te 

plaatsen. In de rand van de film worden tal van promotionele acties ontwikkeld die de 

familievriendelijke troeven van de Kust centraal stellen. Bovendien is release begin volgend jaar 

goed getimed: de Kust is een bestemming voor de vier seizoenen. De film en de brede 

communicatie zullen zeker een grote doelgroep inspireren om een korte vakantie aan de Kust 

door te brengen.” 
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3. Personages 
 

DEMPSEY  

De grappige wijsneus 

Dempsey is de grappige bolleboos van het viertal. Hij is degene met het wetenschappelijk en 

technisch inzicht, en hij is verzot op gadgets en gereedschap. Waar Sieg en Nico onbezonnen het 

avontuur in springen, zal Dempsey beredeneerder te werk gaan. Vooraleer hij over een beek 

springt, zal hij eerst nadenken over windrichting, aanloop en snelheid.  

 

MAUREEN 

De dappere plantrekker 

Het meisje van de bende, maar daarom niet minder stoer. Hoewel ze het liefst van al zingt en 

muziek maakt, laat ze zich niet kennen wanneer er gewerkt moet worden. Terwijl de jongens veel 

lawaai maken bij alles wat ze doen, scoort Maureen in de luwte. Zij is de nuchtere van de vier. 

Haantjesgedrag is niet aan haar besteed, ze staat sterk genoeg in haar schoenen. Wanneer het er 

echt toe doet, is ze daar. En meer zelfs: dan blijkt zij vaak het stoerst te zijn.  

 

NICO 

De verstrooide speelvogel 

Nico is het ongeremde kind van de bende. Daarmee staat hij het dichtst bij de jonge kijker. Hij 

komt soms naïef over, maar als het er op aankomt, kan hij erg rationeel uit de hoek komen. En dat 

is de dynamiek van Nico: in al zijn naïviteit benoemt hij vaak de kern van de zaak. Daarnaast legt 

hij een ongelooflijk talent voor acrobatie aan de dag. Hij is een stuntman zonder angst, en hij 

maakt salto’s waarop elk kind jaloers is. Nico is de grappige slingeraap, maar wel met een klein 

hartje.   
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SIEG 

De zachtaardige macho 

Sieg is de klassieke knapperd, en hij is zich daar heel erg van bewust. De ijdele prins die met een 

vingerknip harten sneller kan laten slaan. Bovendien is hij erg sportief. Een uitdaging, of zeggen 

dat hij iets niet durft, werkt bij hem als een rode lap op een stier. Hij is gek op feesten en plezier, 

en zal geen kans onbenut laten om de sfeer te zetten. Sieg is de meest klassieke Held van de vier: 

de zorgeloze, sportieve spierbundel die geen gevaar uit de weg gaat. 

 

EVA 

De love interest van Dempsey. Een mooi en schrander meisje. Ze valt meteen voor de pientere 

Dempsey. Hoewel ze zelf heel rechttoe rechtaan en verstandig is, houdt ze wel van het 

losgeslagen kantje van haar tante, én van de Helden. 

 

TANTE LEA 

Tante Lea is een anarchist op leeftijd. Ze trekt zich niets aan van wat de mensen van haar denken. 

Zonder gêne beweegt ze zich voort in een golfkarretje met pompende beats, en ze laat geen kans 

onbenut om Sieg te versieren. Dat dit sociaal ongepast is, deert haar niet. Integendeel, ze zet haar 

handelingen in de verf door extra luid te praten. Haar sappige accent kondigt haar steeds van ver 

aan.  

 

JOS 

Jos is een oude zeerot met een magisch-realistisch kantje. Een expressieve zonderling die in zijn 

leven duidelijk al veel weer, wind en jenever heeft getrotseerd. Jos is een eeuwig kind, een 

eeuwige knutselaar. Een typische man alleen, die leeft in zijn rommel.  

Hij is een nonkel-figuur voor Maureen: enerzijds een bron van hulp en informatie, maar anderzijds 

ook verstrooid en onbeholpen, op een aandoenlijke manier. Gek detail: Jos heeft een voorliefde 

voor chocomousse. Wanneer hij hierover praat, wordt het kind in hem wakker. 
 

 

4. Biografieën 
 

CHARLOTTE TIMMERS 

Charlotte Timmers, die de rol van Eva vertolkt, studeerde eigenlijk sinologie, maar haar echte 

passie lag bij acteren. Ze speelde o.a. al in Vermist en in de jeugdserie Skilz!. In 2016 zal ze ook te 

zien zijn in de tv-reeks Beau Séjour, naast o.a. Reinhilde Decleir, Inge Paulussen, Barbara Sarafian 

en Joren Seldeslachts. 

 

DEMPSEY HENDRICKX 

Dempsey is van nature een creative duizendpoot. Hij heeft hij een voorliefde voor stand-up 

comedy, maakt deel van de BIL en hij doet stemmenwerk. Zijn achtergrond ligt in 

productontwikkeling. De interesse voor techniek en wetenschap, zo eigen aan zijn personage, is 

dus 100% authentiek.  
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DRIES VANHEGEN 

Een rasechte Oostendenaar, en daarmee de uitgelezen persoon om gestalte te geven aan de 

verwaaide zeebonk Jos. Dries Vanhegen is bij het Vlaamse publiek vooral bekend als Kurt Van 

Damme uit THUIS, een rol die hij vertolkte van 2013 tot 2014. In 2007 speelde hij de hoofdrol in Ex 

Drummer van regisseur Koen Mortier, naar het boek van Herman Brusselmans.  

 

LEA WITVROUWEN 

Lea Witvrouwen, tante Lea in de film, werd 40 jaar geleden gebeten door het theater, en het 

heeft haar nooit meer losgelaten. Ze speelde talloze rollen op de bühne, van amateurtheater tot 

professioneel. In 2009 kreeg ze naamsbekendheid met haar vertolking van Lea Scheepers in 

Benidorm Bastards.  

 

MAUREEN VANHERBERGHEN 

Het grote publiek leerde Maureen kennen in het VTM-programma Idool, waar ze in 2011 op een 

mooie vierde plaats eindigde. Sindsdien baant ze haar eigen weg door het medialandschap als 

solozangeres, met als meest recente single ‘Sure Thing’. Naast Ketnetheld zingt ze ook in de 

Ketnetband, en presenteerde ze op diezelfde zender het creatieve kookprogramma Broodje Kaas.  

 

NICOLAS VANHOLE 

Nicolas is de jongste Held, maar zijn parcours is niet minder indrukwekkend. Letterlijk, want Nico 

reist de wereld rond als Parcours-stunter. Al zeven jaar beoefent hij deze discipline op topniveau. 

Daarnaast was hij ook al vijf maal Belgisch Kampioen turnen op de grond. Nico speelt dus geen 

acrobatische waaghals, hij ís het ook. 

 

SIEGFRIED DE DONCKER 

Sieg is de absolute sportieveling. Hij is leraar lichamelijke opleiding, en hij houdt van avontuurlijk 

reizen. Drie jaar geleden leverde dat hem een rol op in Helden, en sindsdien verzorgde ook al 

items in Vlaanderen Vakantieland en - recenter - in het zomermagazine 1000 Zonnen. Daarin 

probeerde hij wekelijks een andere merkwaardige of tot de verbeelding sprekende job uit.   
 

 

5. Setbezoek 
 

Op dinsdag 8 september bieden we pers en partners een blik achter de schermen van Helden van 

de Zee. Op deze draaidag worden drie scènes gedraaid. In de eerste onthullen de Helden een 

spectaculair bouwwerk: hun eigen, zelfgemaakte achtbaan. In de twee volgende scènes testen 

Sieg, Maureen, Nico en Dempsey ze uit.   

 

Hoewel Helden van de Zee meer fictie is dan de tv-reeks, houden we wat bouwwerken betreft 

hetzelfde principe aan: alles werkt echt. Ook de achtbaan zal dus operationeel zijn, en werkelijk 

getest worden door alle vier de Helden. 

 



  

11 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cast 
 

Helden  Demspey Hendrickx 

  Siegfried De Doncker 

  Maureen Vanherberghen 

  Nicolas Vanhole 

Lea  Lea Witvrouwen (Benidorm Bastards) 

Eva  Charlotte Timmers 

Jos  Dries Van Hegen (Ex Drummer) 

 
 

7. Crew 
 

Productiehuis:   Hotel Hungaria 

Regie:    Diederd Esseldeurs 

Scenario:  Geerard Van de Walle 

Producer:  Wies Derluyn 

Distributeur:  KFD 

Partners:  Ketnet - Westtour – Vondelmolen 

 

 

  

 

 
 


