
Goed om te weten
Ik kom altijd met een chauffeur (ome Cor), die mij op locatie eventueel kan assisteren.

Podium
• Omdat ik zittend presenteer, is het belangrijk dat er bij gezelschappen boven de 35 personen een podium aanwezig is, dat ik veilig via een oprijplaat kan oprijden. 

Minimale afmetingen podium: 2 bij 2 meter, hoogte 40 centimeter. Oprijplaat breedte minimaal 85 cm, vastgeschroefd aan het podium. 
Is een oprijplaat niet standaard op de locatie aanwezig, dan denken de mensen van info@noodliften.nl graag met u mee.

• Afmetingen van mijn hand bewogen rolstoel: lengte 105 cm, breedte 68 cm. De rolstoel zelf weegt 21.5 kg.
• Aan de zijkant op het podium maak ik graag gebruik van een tafel (minimale onderrijhoogte van 71 cm i.v.m. het onder kunnen rijden met de rolstoel) met twee

glazen water en ruimte om mijn laptop neer te zetten.
• Plaats het publiek liefst zittend, zo dicht mogelijk bij het sprekersgedeelte en voorkom lege plekken. 

Tip: zet vooraf niet te veel stoelen neer. Liever later nog enkele stoelen erbij pakken dan dat de voorste rij leeg blijft. 

Techniek
• Headset: graag een professionele headset (dpa of sennheiser). Eventueel kan ik mijn eigen headset meenemen. Deze dient van te voren wel door een geluidsman te 

worden ingeregeld. Technische specificaties: Sennheiser EW 172 g3 (b-band) draadloos systeem met een DPA-4066 headset. Aansluiting via jackplug of XLR stekker.
• Beamer: om foto’s/video’s te kunnen projecteren. Er zit ook geluid in de presentatie.
• Laptop: ik neem mijn eigen Apple Macbook Air met afstandsbediening mee. Graag maak ik gebruik van een video en audio-aansluiting bij de tafel op het podium 

(minimaal 71 cm hoog). De laptop plaats ik dan op de tafel, zodat ik tijdens de presentatie deze zelf kan bedienen en alle functionaliteiten volledig kan 
benutten. De benodigde verloopstekkers voor VGA, DVI en HDMI heb ik bij me.

• Optioneel: Bij grotere groepen en theaterbelichting die erg schuin van boven invalt, kan het handig zijn om mij vanaf de grond bij te lichten. Bij 
alleen licht van boven kan in die situaties mijn mimiek namelijk wegvallen. Mogelijke oplossing: Showtec stageblinders, kleine variant sunstrip 
met warm geel licht. Mocht deze niet aanwezig zijn, heb ik de mogelijkheid om deze zelf te verzorgen.

Kleine groepen
Voor groepen onder de 35 personen vervallen de eisen van microfoon en podium. Als de zaal zich daarvoor leent, dan houd ik het liever intiem.

Weet u niet zeker of uw voorzieningen of materialen geschikt zijn?
Mijn inspiratiemanagers helpen je graag verder!
John van den Broek ( john@jaapbressers.nl of  06 17 45 09 90)
Kim Wildschut (kim@jaapbressers.nl  of 06 57 46 42 21)
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