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SYNOPSIS 
 

 
Zijn grote held was Hulk Hogan, die hem als zesjarige inspireerde om uiteindelijk zelf ook 
professioneel worstelaar te worden. Nu traint pro-wrestler Tengkwa zelf een nieuwe 
generatie Nederlandse show-worstel-superhelden, in een wereld waar fantasie en realiteit 
elkaar kruisen. Met hoop op roem en glorie, maar met weinig geld om hun droom te 
verwezenlijken, zullen alleen de diehards met ijzeren wilskracht en kilometers 
doorzettingsvermogen slagen. 'Realiteit is gewoon een kwestie van perspectief. Als je dat 
snapt, dan is alles mogelijk.'  
 
Ring of Dreams van Willem Baptist geeft een ontroerend en bij vlagen komisch kijkje achter 
de schermen van showworstelen in Nederland, waar jongens en meiden vechten voor hun 
dromen, en proberen te ontsnappen aan hun dagelijks leven. 
 
 
Herrie Film & TV brengt Ring of Dreams op 14 november uit in de Nederlandse 
filmtheaters en via Picl. 
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Tengkwa 
“Realiteit is gewoon een kwestie van perspectief. Voor hen die bereid zijn zich op te offeren, 

wacht eeuwige roem en onsterfelijkheid, een nieuw universum, superhelden en 
superschurken. Wij zijn goden” 

 
Jurn Simmons 

“Het is emotie op z'n hoogtepunt.” 
 

Sexy Scotty Valentine 
“Het is eigenlijk gewoon onze samenleving met alle gekheid in één ring.” 

 
Emil Sitoci 

“Er zijn zoveel mensen die dagelijks vergaderen achter een bureau op kantoor en die dromen 
van iets anders, die hoopten dat ze iets anders hadden kunnen doen in hun leven. Wij doen 

dat.” 
 

“Het is eigenlijk te vergelijken met een Griekse tragedie. Pro worstelen is kunst.” 
 

Dirty Dragan 
“Ik ben niet super atletisch, maar ik heb volgehouden en ik sta er wel. Dus ik verdien het om 
daar te staan. Dus elke keer dat iemand afvalt, denk ik: another one bites the dust, maar ik 

sta er nog". 
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Kyristian 
“Ik wil laten zien dat ik groot kan worden in worstelen. Dat het niet om de lengte of om het 

gewicht gaat, maar om je hart. Want als het om de lengte ging zou een leeuw niet de koning 
zijn van de jungle, maar een olifant.” 

 
Trainee 

“Het gevoel dat er voor iedereen wel een plek in deze wereld is. Dat gevoel wil ik zelf ervaren 
en doorgeven aan anderen". 

 
Trainee 

“Je kan de onsterfelijkheid wellicht niet bereiken, maar je kan er wel voor zorgen dat je niet 
vergeten wordt. Ik wil dat, dat mensen je in je hart sluiten, en je niet vergeten.” 

 
El Chico 

“Wie worstelen van me wil afpakken, zal me eerst moeten doden.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Willem Baptist (1979) is een filmmaker, schrijver en producent gevestigd in Rotterdam - 
Nederland. Hij is een alumnus van de Berlinale Talent Campus, IDFA Workshop, IFFR 
Cinemart - Young Producers Lab en studeerde in 2009 af aan de Willem de Kooning School of 
the Arts.  
 
Zijn werk is in competities vertoont op festivals zoals IDFA, HotDocs, IFFR, TIFF, Karlovy Vary, 
Sheffield, BFI London, AFI Docs, Slamdance en vele anderen. 
Zijn veelgeprezen jeugddocumentaire IK BEN ECHT NIET BANG (2010, première: IDFA) werd 
vertoond op meer dan 150 filmfestivals over de hele wereld en won 6 internationale prijzen, 
waaronder de KINDERKAST JURY PRIJS op Cinekid, de GOLDEN GATE AWARD op het San 
Francisco International Film Festival en de GRAND JURY RPIZE op het Atlanta Film Festival. 
Zijn korte documentaire WILD ZWIJN (2013), een poëtisch essay over onze irrationele relatie 
met de natuur, was genomineerd voor een GOUDEN KALF op het Nederlands Filmfestival, 
bekroond op Visions Du Réel in Zwitserland en genomineerd op Karlovy Vary, HotDocs en 
AFI Docs. 
 

WILLEM BAPTIST 
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Zijn speelfilmdebuut INSTANT DREAMS (2017, 91min) ging in première in de First 
Appearance Competition op IDFA en werd geselecteerd voor Slamdance, NYC DOCS, Sofia 
IFF, Visions du Reel en vele anderen. De film werd genomineerd voor een DOC ALLIANCE 
AWARD. INSTANT DREAMS werd theatraal uitgebracht in o.a. Nederland, België en de UK en 
de  Verenigde Staten. 
 
Willem Baptist werkt als creatief producent bij Tangerine Tree en regisseerde afleveringen 
van de IKON jeugddocumentaireserie MENSJESRECHTEN, die een een CINEKID GOLDEN 
KINDER KAST AWARD kreeg voor de beste Nederlandse televisieproductie. 
Zijn (co) producers credits zijn LIFELONG (speelfilm, regisseur A. Ozge, Berlinale) en 
SKATEKEET (kort, regisseur E. Cook, Berlinale), CERES (speelfilm, regisseur J. van den Brand, 
Berlinale), #PESTVERHAAL (kort, regisseur E. Hillgers, Berlinale), SNELWEGKERK (E. Fraanje, 
Gouden Kalf). Tevens was hij scenarist van YOUNG WRESTLER (2016, regisseur M. 
Gümürhan, Berlinale). 
 
 

 
 

 
 
 



 
www.herrie.com | 020-4868212 

DIRECTOR’S STATEMENT  
 
 

Willem Baptist: “Toen ik klein was keek ik, net als veel kinderen uit de jaren ’80, samen met 
mijn oma naar Amerikaans Showwrestling op TV. We zaten op het puntje van onze stoel 
terwijl we het grandioze spektakel in ons opzogen.  
 
Al waren er helden als Hulk Hogan, Randy ‘Macho Man’ Savage en Brett ‘Hitman’ Heart, toch 
juichte ik vaak nog harder voor slechteriken als ‘The Undertaker’ of ‘Roddy Rowdy Piper’. Als 
het spannend werd was ik vaak door het dolle heen, terwijl mijn oma met trillende handen 
de theekopjes vol schonk. We wisten natuurlijk dat het niet echt was, maar het deed er niet 
toe. 
 
Later in het leven verdween die herinnering naar de achtergrond. Het leven is vol serieuze, 
belangrijke zaken om je over te bekommeren. Veel ruimte voor rare, dwaze dingen als 
comics lezen en wrestling kijken was er niet meer. Toen ik lucht kreeg van een Nederlandse 
show wrestling club (ook wel Pro Wrestling genaamd) was ik aanvankelijk sceptisch. 
Waarom zouden die gasten zich iedere avond in het zweet werken voor een klein publiek en 
een schaarse vergoeding? Pro Wrestling is een niche en vrijwel onbekend in Nederland. Ik 
heb me vervolgens geruime tijd ondergedompeld in hun wereld. 
 
Het bleek een zeer boeiende reis te zijn, die mij confronteerde met een gevoel van 
verwondering, idealisme, escapisme en speelse fantasie. Het drong tot me door dat ik veel 
daarvan tijdens het volwassen worden ben kwijtgeraakt. Ik was niet zozeer bitter maar zeker 
pragmatischer geworden. Verlangen we niet op een of andere manier allemaal terug naar de 
tijd waarin het leven eenvoudiger was en we vrij konden spelen, onze dwaze dromen 
konden dromen zonder de druk van de buitenwereld of, nog belangrijker, van onszelf? 
 
Voor mij trotseren de Nederlandse worstelaars deze externe verwachtingen. Ze durven hun 
dromen te leven en zijn bereid om daar een prijs voor te betalen. Niet door te dagdromen 
van wat anders zou kunnen zijn of door te idealiseren, maar door al hun eigen bloed, zweet 
en tranen erin te pompen. Hierdoor herinneren ze ons eraan hoe belangrijk het is dat wij 
blijven geloven in onze dromen en dat wij in staat zijn te excelleren, ook al ridiculiseert de 
buitenwereld onze motieven.  
 
Voor mij zijn deze jongens echt; superhelden.” 
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SELECTIE FILMOGRAFIE 

 
INSTANT DREAMS  (2017, lange documentaire, 91min) 

IDFA, Slamdance, Visions du Reel 2018, NYC Docs, Jihlava,  
Docs Against Gravity, Sofia IFF, Thessaloniki Doc FF 

- Doc Alliance Selection – Nominatie Gouden Kalf / Nederlands Film Festival 
 

WILD ZWIJN (2013, korte documentaire, 25min) 
Visions du Reel – Special Mention, Hot Docs, AFI Docs, Karlovy Vary, 

Montenegro FF, Zagreb Docs, Zinebi Bilbao 
– Nominatie Gouden Kalf / Nederlands Film Festival 

 
DONNIE  (2011, kort fictie, 15min) 

IFFR,  Sofia IFF, Oberhausen, Zinebi Bilbao 
 

IK BEN ECHT NIET BANG  (2010, korte documentaire, 20min) 
IDFA, BFI London, TIFF Kids, San Francisco FF, Slamdance 

Plus Cameraimage, Krakow, Corona Cork, 150+ film festivals. 
- Golden Gate Award, San Franscisco FF, Cinekid Award, Jury Prize, Atlanta IFF 
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F.A.Q. 
 

 
Wat heeft je geïnspireerd om deze film te maken? 
Ik voel me aangetrokken tot verhalen over de menselijke natuur, maar daarbinnen zijn 
verhalen over het grotere geheel en verhalen met een meer intieme schaal. Mijn vorige film 
INSTANT DREAMS had epische bedoelingen (visueel, verhaaltechnisch en logistiek) en werd 
over de hele wereld opgenomen. Daarna wilde ik echt iets dichter bij huis maken. Deze film 
richt zich op een groep underdogs die proberen hun dromen te vervullen. Ik voelde me 
aangetrokken tot worstelen omdat het iets was waar ik als kind veel van hield. Wat me 
echter het meest inspireerde, was dat ik herkende dat het in zekere zin om collega's ging. Ze 
vertellen verhalen niet met een camera maar met hun lichaam en maken op een verhalende 
manier gebruik van dezelfde concepten als filmmakers. Ze worstelen ook met erkenning en 
hoe mensen hun kunst waarderen. Ik voelde een verwantschap en voelde dat hun verhaal 
iets inspirerend kon zeggen over hoe we omgaan met het leven en onze dromen. Iedereen 
speelt een rol of karakter in het leven; sommigen kiezen ervoor om dit volgens hun eigen 
regels te doen. 
 
Hoe zit het met de stijl van de film? 
De filmstijl wordt sterk beïnvloed door stripboeken, omdat de hoofdpersonages zijn 
geïnspireerd door superhelden zoals Spiderman en Batman en hun worstelende personages 
ook zo bekijken. De sfeer van de retro 80's speelt ook een rol in de wereld die ze hebben 
gecreëerd. De meeste worstelaars leven en ademen de jaren 80, die connecties heeft met 
hun jeugd. Ik wilde dit gebruiken om de cinematografische wereld van de film vorm te 
geven. 
Ik was ook gefascineerd door de manier waarop deze worstelaars in een soort hybride 
realiteit / fantasie leven en wilde dit in de stijl opnemen. Zijn dingen echt of nep? Je weet 
het nooit, wie manipuleert wie nou eigenlijk? Dat vond ik boeiend om mee te spelen; alsof 
de documentaire een verlengstuk was van hun wereld. Dit levert naar mijn gevoel soms 
scenes op die echt fucken met het hoofd van de kijker. Neem bijvoorbeeld de scene waarin 
Emil les geeft aan aspirant-leden; veel mensen ervaren proefkonijn Krystian als zielig. Echter 
hij doet exact waar de kern van de les over gaat; verkopen van de illusie. Pas wanneer Emil, 
in het spelen van zijn karakter, over alle grenzen heen gaat zien we soms op het gezicht van 
Krystian dat de situatie waarin hij zich begeeft emotioneel enorm pijnlijk voor hem is.  
Dergelijke gelaagdheid dat op de grens tussen fantasie en werkelijkheid afspeelt kenmerkt 
mijn werk.  
 
Hoe verhoud deze film zich tot de rest van je werk? 
In mijn films abstraheer ik de werkelijkheid om tot de essentie ervan te komen. De ‘estatic 
truth’ noemt Werner Herzog dat. Ik abstraheer de werkelijkheid in beeld in zo’n mate dat 
scènes soms bijna fictie-achtig aanvoelen, terwijl ze in feite echter dan echt zijn. Ik observeer 
tijdens de research uitvoerig, breng alles in kaart, maar film enkel dat in de kern raakt aan de 
thematiek van de film.  Het traditioneel observerend met de camera vangen van de 
werkelijk, het betrappen van het leven, zoals dat veelal traditioneel wordt gedaan in 
documentaires ademt wellicht een sfeer van authenticiteit uit, maar is evenmin de 
werkelijkheid. Het is om deze reden dat ik me daar soms tegen afzet. De personages in mijn 
films  zijn veelal illustratief  en dienen het grotere verhaal, daarnaast probeer ik veelal te 
vertellen via beeldsymboliek. Mijn werk is dan ook meer geschoeid op de cinematraditie en 
de kunstwereld dan geënt op de journalistieke of human-interest kant van het documentaire 
maken. Dat brengt kijkers, die verlangen naar meer traditionele documentaires, soms in 
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verwarring. Niemand zal bijvoorbeeld ooit vragen bij de film Jaws of  er niet meer informatie 
geboden moet worden over haaien, toch projecteert men op het documentaire genre veelal 
eigen standaarden en bevraagd de motieven. Naar mijn gevoel heeft dit veelal met 
verwachtingspatronen te maken. Het documentaire genre is zo fascinerend omdat er geen 
sluitende definitie is van het genre. Ik zie het als plicht om de grenzen te verkennen.  
   
Wat waren de grootste hindernissen bij het maken van deze film? 
Het vergde veel tijd om vertrouwen te winnen. De pro-worstelwereld, hoe klein ook, is 
geheim en beschermt de identiteit van zijn leden. Hun persoonlijke leven filmen was dan 
ook geen optie. Zelfs wanneer de camera niet draait, hebben worstelaars de neiging zich te 
gedragen als hun personages. Dit maakte het soms lastig. Tegelijkertijd maakte dat de 
dingen juist ook enorm interessant, omdat ik werd getrakteerd op een soort hyperrealiteit; 
het echte leven gespeeld , met een eigen realiteit en waarheid. Ik heb dat uiteindelijk ten 
volle omarmt.  
 
Hoe groot is pro-worstelen in Nederland? 
Het is een kleine scene. Er zijn misschien 30 worstelaars en twee prominente clubs, gerund 
door vrijwilligers. Ze hebben zeer loyale fans (30-200 mensen). Slechts 4-5 worstelaars 
krijgen flinke prestigieuze optredens buiten Nederland aangeboden en één worstelaar is 
geaccepteerd door de WWE (grootste en beroemde worstelorganisatie in de VS). Er is niet 
veel geld voor promotie. De meeste mensen in Nederland weten niet eens dat er een 
Nederlandse pro-worsteling club bestaat. Zonder de hoop om rijk te worden of zelfs maar 
een behoorlijke loonstrook te ontvangen, presteren deze jongens nog steeds dag in dag uit. 
Desalniettemin groeit PWH (de club die vertegenwoordigd is in de film) elke dag groter. Hun 
‘echtheid’ raakt een zenuw in onze huidige maakbare wereld. 
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PRODUCTION COMPANY 
 
TANGERINE TREE is een onafhankelijk productiebedrijf gevestigd in Rotterdam - Nederland. 
Het werd opgericht in 2014 door producent Nienke Korthof en producent/regisseur Willem 
Baptist. 
 
Tangerine Tree produceert creatieve, auteur gedreven documentaires voor televisie en 
bioscoop, evenals inhoudelijk hoogwaardige documentaires voor kinderen. Tangerine Tree 
produceert haar films samen met omroepen en werkt samen met nationale en 
internationale distributeurs, sales agents, omroepen en productiepartners. 
 
Tangerine Tree producties hebben vele prijzen gewonnen en zijn wereldwijd op het 
festivalcircuit vertoond, zoals: Berlinale, IDFA, IFFR, AFI Docs, CPH: DOX, Thessaloniki en DOC 
NYC. 
 
Opmerkelijke producties omvatten: CERES (2018, 90 ', Janet van de Brand, co-productie met: 
Diplodokus, officiële selecties: 67e Berlinale, Hot Docs, Visions du Reel), HIGHWAY 
CONFESSIONS (2017, 55', Elsbeth Fraanje , winnaar Gouden Kalf), LENNO & MAANVIS (2017, 
kort, Shamira Raphaëla, winnaar IDFA Kids & Docs Award), SKATEKEET (2015, kort, Edward 
Cook, officiële selectie: 66e Berlinale), #PESTVERHAAL (E. Hillgers Officiële selectie: 69e 
Berlinale. 
 
 
 
 

CONTACT: 
 
 
 
 
 

Tangerine Tree 
Schieweg 202 C02 

3038BM The Netherlands 
 

www.tangerinetree.nl 
 

Nienke Korthof | producent | nienke@tangerinetree.nl 
Willem Baptist | producent & regisseur | willem@tangerinetree.nl 

Koosje de Pooter | uitvoerend producent | koosje@tangerinetree.nl 
 


