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Visual effects in Scheepsjongens van Bontekoe

Geslaagd huwelijk tussen 2- en 3D

Het gebeurt niet vaak en zéker niet in Nederland, dat in filmrecensies juist de visual effects er
uitgelicht en geroemd worden. Bij de film De Scheepsjongens van Bontekoe van regisseur Steven de
Jong gebeurde dat wel en dus zijn Dennis Kleyn (Planet X FX) en Martin Venema (Happy Ship), die
onder één paraplu samenwerkten aan dit project, trots op hun prestatie. “Misschien dat Nederland
nu eindelijk eens overtuigd raakt van de mogelijkheden op dit gebied.”
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