
Technische informatie

Goed om te weten
Jaap komt altijd met een technicus (Bastiaan) en chauffeur (ome Cor), die hem op locatie assisteren.

Technische benodigdheden locatie
• Graag maken wij gebruik van een beamer met projectiescherm
• Podiumaansluiting: Jaap presenteert met zijn eigen macbook vanaf het podium hiervoor is zowel een video als een geluidsaansluiting nodig.
• Geluidsinstallatie: voor zowel de headset als de presentatie maken wij graag gebruik van de geluidsversterking op de locatie. Wij kunnen via XLR inprikken. 

Podium en Zaal
• Omdat Jaap zittend presenteert, is het belangrijk dat bij gezelschappen boven de 35 personen een podium aanwezig is. 

Minimale afmetingen: 2 bij 2 meter, hoogte 40 centimeter. 
• Vanwege Jaaps rolstoel is een oprijplaat nodig om veilig het podium op en af te kunnen komen. Deze oprijplaat moet minimaal 85 cm breed zijn en 

vastgeschroefd worden aan het podium. 
• Op het podium maakt Jaap graag gebruik van een tafel met twee glazen water en ruimte om zijn laptop neer te zetten. 
• Belangrijk voor Jaap  is een minimale onderrijhoogte van 71 cm, zodat hij er met zijn rolstoel onder kan komen. 
• Jaap heeft een handbewogen rolstoel met de volgende afmetingen: lengte 105 cm, breedte 76 cm. De rolstoel zelf weegt 21.5 kg.
• Plaats het publiek liefst zittend, zo dicht mogelijk bij het podium 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.

Signeren / boekentafel 
Wilt u na afloop van de presentatie nog iets leuks doen met het boek van Jaap, dan is er nog een tweede tafel nodig voor in de borrelruimte.  
Hier kan hij dan zijn boeken signeren. Ook hier is een tafel nodig met een minimale onderrijhoogte van 71 cm.

Wat nemen we zelf mee? 
Wij nemen altijd zelf enkele zaken kosteloos mee, ook verzorgt onze technicus Bastiaan de aansluiting en inregeling hiervan:
• Draadloze Headset inclusief zender: eventueel op huiszender te gebruiken via mini-XLR of Mini-Jack.
• Macbook pc: wij hebben ook alle gangbare verlopen hiervoor mee (HDMI, VGA, DVI) 
• Afstandsbediening laptop: Jaap neemt zelf een Microcue Presenter mee voor zijn presentatie. 

Op aanvraag kunnen we onderstaande ook voor u verzorgen:
• Oprijplaat: geschikt voor podia tot 60 cm (er is wel minimaal 2,5 meter ruimte naast het podium nodig)
• Podium: voor groepen tot ongeveer 150 personen kunnen we zelf een podium van 2 bij 2 meter op 40 centimeter hoogte verzorgen.
• Diverse bekabeling (tot 20 meter) om een podiumaansluiting te creëren voor de headset en de macbook van Jaap aan te sluiten.

Kleine groepen
Voor groepen onder de 35 personen vervallen de wensen van microfoon en podium. Als de zaal zich daarvoor leent, dan houdt Jaap het liever intiem. 

Weet u niet zeker of de voorzieningen of materialen op locatie geschikt zijn? Of heeft u voor de rest van de dag nog meer techniek nodig? Jaaps technicus Bastiaan 
denkt graag met u mee. 

Sowieso neemt hij een aantal weken voor de presentatie contact op met de locatie om de techniek af te stemmen.

Bastiaan Brands (bastiaan@jaapbressers.nl of 06 - 42 74 02 28)

EEN GOEDE VOORBEREIDING 
VORMT DE BASIS VOOR 
EEN MOOI OPTREDEN. 

Heeft u nog aanvullende vragen?
Wij kijken graag samen met u hoe we 
hiervoor een passende oplossing 
kunnen vinden. 

Voor specifieke technische vragen:
bastiaan@jaapbressers.nl  (06 - 42 74 02 28)

Voor overige vragen: 
john@jaapbressers.nl          (06 - 17 45 09 90) 
kim@jaapbressers.nl            (06 - 57 46 42 21)

www.jaapbressers.nl


